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“Qarabağın biomüxtəlifliyi, torpaq və su ehtiyatları: keçmişi, bugünü və gələcəyi”
mövzusunda onlayn konfransın materialları. Bakı: “Elm” nəşriyyatı, 2021, 15 səh.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı cənab İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə Qarabağ torpaqları erməni işğalçılarından azad edilmişdir. Bununla da Qarabağ regionunda ermənilər tərəfindən törədilmiş ekoloji fəlakətin elmi əsaslı monitorinqi, azad edilmiş ərazilərin bioloji müxtəlifliyinin, torpaq və su ehtiyatlarının, kənd təsərrüfatının işğaldan əvvəlki və mövcud vəziyyətinin müqayisəli
təhlili, bərpası, mühafizəsi və səmərəli istifadəsi üzrə tədqiqatlar aktuallaşmışdır. Bu aktuallığı, eləcə də müvafiq fəaliyyətlərlə bağlı yol xəritəsinin müəyyənləşdirilməsi, əldə edilmiş ilkin nəticələrin elmi ictimaiyyətə
çatdırılması üçün bu sahədə çalışan alim və mütəxəsissləri vahid virtual məkanda toplamağa ehtiyac yarandığını nəzərə alaraq, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası “Qarabağın biomüxtəlifliyi, torpaq və su ehtiyatları: keçmişi, bugünü və gələcəyi” mövzusunda onlayn konfransın keçirilməsi təşəbbüsü ilə çıxış etmişdir.
Konfransın rəsmi elektron poçtuna müvafiq sahələrdə fəaliyyət göstərən alim və mütəxəssislərdən daxil olmuş çoxsaylı tezislərdən 118-i seçilərək konfrans materiallarının toplusuna daxil edilmişdir. Konfrans
materialları yeni dövr üçün məqsədlərin seçilməsinə, tədqiqat planlarının hazırlanmasına və həyata keçirilməsinə, regionun resurslarının səmərəli istifadəsi üzrə təkliflərin hazırlanmasına yardım edəcəkdir.
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SÖZÖNU
İŞĞALDAN AZAD OLUNMUŞ ƏRAZİLƏRƏ ELMİN “BÖYÜK QAYIDIŞ”I
44 günlük Vətən müharibəsinin gedişində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı
Qüvvələrin Müzəffər Ali Baş Komandanı cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə qəhrəman xalqımız və
ordumuz tərəfindən ölkə tarixinin ən şərəfli səhifələrindən biri yazılmışdır. Müqəddəs Qarabağ torpaqları erməni işğalçılarından azad edilməklə 30 ilə yaxın həsrətə son qoyulmuş, tarixi ədalətin bərpası ilə yanaşı, regionun yeraltı və yerüstü, canlı və cansız, təbii və mədəni sərvətləri, daha doğrusu,
bu sərvətlərin düşmənin məqsədyönlü talanından, bioloji və ekoloji, etnoqrafik terrorundan xilas
edilmiş hissəsi, tarixi abidələrin qalıqları öz həqiqi sahibinə qaytarılmışdır.
Bu gün cənab Prezidentin sarsılmaz iradəsi və liderliyi ilə Qarabağ torpaqlarında yeni müasir infrastrukturun qurulması, smart kənd və şəhərlərin yaradılması, müxtəlif təsərrüfat sahələrinin
təşəkkülü, “yaşıl” iqtisadiyyatın tətbiqi, tarixi, dini, mədəni abidələrin bərpası işinə artıq başlanılmışdır. Növbəti mərhələlərdə isə illərlə yurd-yuvasından didərgin düşmüş azərbaycanlı əhalinin
Qarabağa qayıdışı, məskunlaşması və bu torpaqlarda milli tarixin və mədəni irsin yeni səhifələrinin yazılması mümkün olacaqdır. Bütün bu fəaliyyətlər işğal şəraitinin yaratdığı vəziyyətin, ermənilər tərəfindən törədilmiş ekoloji fəlakətin elmi cəhətdən əsaslı monitorinqi, qiymətləndirilməsi
və sənədləşdirilməsi ilə paralel aparılmaqdadır. Qarabağın yenidən çiçəklənməsi, regionun biomüxtəlifliyinin, qiymətli flora və fauna nümunələrinin, meşələrinin, təbii landşaftlarının bərpası,
qorunması və səmərəli istifadəsində, yeraltı və yerüstü təbii ehtiyatlarının öyrənilərək xalqın xidmətinə verilməsində, kənd təsərrüfatı istehsalının yenidən fəaliyyətə başlamasında Azərbaycan elminin üzərinə mühüm vəzifələr düşür. Bu vəzifələrin dəqiq müəyyənləşdirilməsi və səmərəli icrası üçün işğaldan azad olunmuş ərazilərdə elmi tədqiqatlar bərpa edilməli və onların gələcək inkişafına nail olunmalıdır.
Qarabağ bölgəsi özünün insan resursları, iqlimi, landşaft, flora və fauna müxtəlifliyi, bərəkətli
torpaqları, şəfalı suları ilə həmişə seçilmişdir. Ən qədim insan məskənlərindən olan Azıx mağarasının, eləcə də bir neçə min illik təsərrüfatçılıq mədəniyyətini, dövlətçilik ənənələrini əks etdirən arxeoloji qazıntı yerlərinin, antik memarlıq nümunələrinin, nadir və itmək təhlükəsində olan bitki və
heyvan növlərinin mövcudluğu bu bölgənin çoxşaxəli multidissiplinar tədqiqatlar üçün dəyərini daha da artırır.
Hələ Vətən müharibəsinin gedişində və qələbəmizdən sonrakı aylarda Qarabağın tədqiqi ilə
bağlı bütün məsələlər Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında respublikanın elmi ictimaiyyətinin
geniş iştirakı ilə hərtərəfli müzakirə edilmiş və müvafiq qərarlar qəbul olunmuşdur. Bunlardan ən
mühümü AMEA Rəyasət Heyətinin “Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərinə dair elmi tədqiqat işləri ilə bağlı AMEA-nın vəzifələri haqqında Fəaliyyət proqramı və Tədbirlər planı haqqında”
12 yanvar 2021-ci il tarixli 2/4 nömrəli qərardır. Bu qərara 14 bənddən ibarət “Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində aparılacaq elmi tədqiqat işləri, elmtutumlu bərpa və quruculuq layihələri üzrə AMEA-nın Fəaliyyət Proqramı” və 90 bənddən ibarət “Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərinə dair elmi tədqiqat işləri ilə bağlı AMEA-nın vəzifələri haqqında Tədbirlər Planı” daxildir. Ölkədə elmin əlaqələndiricisi olan Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası ilə yanaşı, həmin
qərarın icrasına həmçinin Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi, Ekologiya və Təbii
Sərvətlər Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi, Mədəniyyət Nazirliyi, Nəqliyyat,
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Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, Fövqəladə Hallar Nazirliyi və digər dövlət orqanlarının
müvafiq strukturlarının da cəlb olunması nəzərdə tutulur.
Sənədə görə, regionda elmi, elmi-istehsalat qurumlarının təşkili, təhsil sisteminin yaradılması
və formalaşdırılmasına dəstək göstərilməsi ilk tədbirlərdən olmalıdır. Çox təqdirəlayiq haldır ki,
qeyd edilən qərarın əsas hədəfləri Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının təşkilatçılığı ilə keçirilən “Qarabağın biomüxtəlifliyi, torpaq və su ehtiyatları: keçmişi, bugünü və gələcəyi” mövzusunda
onlayn konfransın istiqamətləri sırasına daxil edilmişdir.
Konfrans materiallarına müvafiq elmi istiqamətlərə uyğun 118 tezis daxil edilmişdir. Bu tezislərın müəllifləri respublikanın müxtəlif elmi tədqiqat və təhsil müəssisələrini, o cümlədən AMEAnın, Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin, Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin elmi müəssisələrini, Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyini, Azərbaycan Respublikası Energetika Nazirliyini, Bakı Dövlət Universitetini, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetini, Azərbaycan Texniki Universitetini, Gəncə Dövlət
Universitetini, Azərbaycan Tibb Universitetini və digər təşkilatları təmsil edirlər.
Mən bu gün konfrans iştirakçılarına çatdırmaq istəyirəm ki, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Qarabağda elmi tədqiqatların kompleks şəkildə aparılmasını təmin etmək üçün Qarabağ Elmi Bölməsinin yaradılması haqqında qərar qəbul etmişdir.
Məlumdur ki, 30 ilə yaxın müddət ərzində işğal altında qalmış ərazilərdə tədqiqatçılarımız tərəfindən hər hansı elmi iş aparmaq mümkün olmamış, region yalnız peyk vasitəsilə izlənmişdir.
Ona görə də çap edilən tezislərin əksəriyyəti əsasən keçmişdə, 1991-ci ildən əvvəllər aparılmış tədqiqatlar və son illərin peyk çəkilişləri, regiona alimlərimizin azsaylı, ərazi cəhətdən məhdud xarakter daşıyan səfərləri, ehtimal yönümlü proqnozlar əsasında hazırlanmışdır. Lakin əlamətdar haldır
ki, bəzi tezislər son aylar ərzində regionda aparılmış real monitorinqlərin nəticələrini əks etdirir.
Əminəm ki, “Qarabağın biomüxtəlifliyi, torpaq və su ehtiyatları: keçmişi, bugünü və gələcəyi” mövzusunda keçirilən onlayn konfransın materialları elmi ictimaiyyətin müvafiq məsələlərlə
bağlı daha geniş müzakirələrinə rəvac verəcək, yeni dövr üçün məqsədlərin seçilməsinə, tədqiqat
planlarının hazırlanmasına və həyata keçirilməsinə, regionun resurslarının effektiv istifadəsi üzrə
təkliflərin işlənilməsinə yardım edəcəkdir.
Azərbaycan alimlərinin səfərbər edilməsi və Qarabağın bərpasına elmin real dəstəyinin təmin
olunması ilə bir daha ürəklə deyə biləcəyik ki: Qarabağ Azərbaycandır!
AMEA-nın prezidenti akademik Ramiz Mehdiyev
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TƏŞKİLAT KOMİTƏSİ
Sədr:
Akademik Ramiz Mehdiyev
Sədr müavini:
Akademik İradə Hüseynova
Məsul katiblər:
Aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Afiq Məmmədov
Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Ulduzə Qurbanova
Üzvlər:
Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Vüqar Kərimov
Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
İqtisad elmləri doktoru, professor Elçin Zeynalov
Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
Akademik Validə Əli-zadə
AMEA-nın Botanika İnstitutu
Akademik Qərib Məmmədov
AMEA-nın Rəyasət Heyəti
AMEA-nın müxbir üzvü Maqsud Qurbanov
AMEA-nın Mərkəzi Nəbatat Bağı
AMEA-nın müxbir üzvü Tofiq Məmmədov
AMEA-nın Dendrologiya İnstitutu
AMEA-nın müxbir üzvü Elşad Qurbanov
Bakı Dövlət Universiteti
AMEA-nın müxbir üzvü Zeynal Əkpərov
AMEA-nın Genetik Ehtiyatlar İnstitutu
AMEA-nın müxbir üzvü Əlövsət Quliyev
AMEA-nın Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu
AMEA-nın müxbir üzvü Pənah Muradov
AMEA-nın Mikrobiologiya İnstitutu
Biologiya elmləri doktoru, professor Ulduz Həşimova
AMEA-nın Akademik Abdulla Qarayev adına Fiziologiya İnstitutu
Biologiya elmlər doktoru, dosent Elşad Əhmədov
AMEA-nın Zoologiya İnstitutu
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KONFRANSIN MÖVZULARI
Qarabağın flora və fauna müxtəlifliyi: işğaldan əvvəlki və mövcud vəziyyət
Qarabağın dərman bitkiləri
İşğaldan azad edilmiş ərazilərin meşə və otlaq ekosistemləri
Qarabağın qırmızı siyahıları, introduksiya və reintroduksiya məsələləri
Qarabağ zonasının qorunan əraziləri, mövcud vəziyyət və perspektivlər
Qarabağın mikrobioloji müxtəlifliyi
Qarabağın ekosistemləri antropogen amillərin və iqlim dəyişikliklərinin
təsiri altında
Qarabağın biomüxtəlifliyinin bərpa, mühafizə və səmərəli istifadə
məsələləri
Qarabağın biomüxtəlifliyinin bərpa və istifadəsinə biotexnoloji yanaşmalar
Qarabağın torpaq ehtiyatları, bərpa və yaxşılaşdırma problemləri
Qarabağın su ehtiyatları, tədqiqi, bərpası və səmərəli istifadəsi
İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə kənd təsərrüfatının bərpası və inkişafı
Qarabağ zonasının genetik ehtiyatları və ərzaq təhlükəsizliyi
İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə akvamüxtəliflik və akvakulturanın inkişafı
Qarabağ əhalisinin herontoloji tədqiqi
İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə biotəhlükəsizlik məsələləri
Ekoturizm və biomüxtəliflik
Yaşıl iqtisadiyyat
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KONFRANSIN 1-Cİ GÜNÜ – 20 may 2021-ci il
Konfransın açılışı
11:00-11:20

Akademik Ramiz Mehdiyev
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti
Muxtar Babayev
Azərbaycan Respublikasının ekologiya və təbii sərvətlər naziri
İnam Kərimov
Azərbaycan Respublikasının kənd təsərrüfatı naziri
Akademik İradə Hüseynova
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti

Konfransın plenar iclası
11:20-11:35

B.ü.f.d., dos. Vüqar Kərimov
Azərbaycan Respublikası
ekologiya və təbii sərvətlər
nazirinin müavini / AMEA
Botanika İnstitutunun aparıcı
elmi işçisi

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə ekoloji
terror və böyük qayıdışın ətraf mühit
aspektləri

11:35-11:50

İqt.e.d., prof. Elçin Zeynalov
Azərbaycan Respublikası kənd
təsərrüfatı nazirinin müavini

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə kənd
təsərrüfatının bərpası və inkişafı

11:50-12:05

A.e.d., prof. Ağamir Həşimov
Azərbaycan Hidromexanika və
Meliorasiya Elm-İstehsalat
Birliyinin baş direktoru

İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə torpaq
və su ehtiyatları, onlardan səmərəli
istifadənin sosial-iqtisadi və ekoloji
əsasları

12:05-12:20

F-r.ü.f.d. Cavid Abdullayev
Azərbaycan Respublikası
Energetika Nazirliyi, müşavir

İşğaldan azad edilmiş ərazilər üçün "yaşıl
enerji zonası" konsepsiyası
biomüxtəlifliyin qorunması aləti kimi

12:20-12:35

Elşad Əsgərov
Ümumdünya Vəhşi Təbiət
Fondu (WWF) Azərbaycan
nümayəndəliyinin rəhbəri /
AMEA Zoologiya İnstitutunun
elmi işçisi

Azərbaycanın işğaldan azad olunmus
ərazilərinin fauna muxtəlifliyi və onun
bərpa imkanları

12:35-12:50

Fəl.e.d., prof. Rəna Mirzəzadə Biomüxtəlifliyin qorunması: siyasi, hüquqi
və mədəni-etik yanaşmalar
AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya
İnstitutunun şöbə müdiri

12:50-14:00

Fasilə
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KONFRANSIN SEKSİYALARI
PARALEL SEKSİYA – 1

Qarabağın təbii florası, bitkiliyi, meşə və otlaq ekosistemləri
Moderatorlar: b.e.d., prof. Elman İsgəndər, b.ü.f.d. Samirə Bağırova
Plenar iclas
14:00-14:15

Akademik Validə Əli-zadə
AMEA-nın Botanika İnstitutu

Qarabağ regionunun davamlı İnkişafında bitki
müxtəlifliyin qorunması və bərpası

14:15-14:30

AMEA-nın m.ü. Vaqif
Novruzov
Gəncə Dövlət Universiteti

Qarabağın qırmızı siyahıları, introduksiya və
reintroduksiya məsələləri

14:30-14:45

AMEA-nın m.ü. Elşad
Qurbanov
Bakı Dövlət Universiteti

İşğaldan azad olunmuş ərazilərin yay
otlaqlarının geobotaniki tədqiqi

14:45-15:00

AMEA-nın m.ü. Tofiq
Məmmədov
AMEA-nın Dendrologiya İnstitutu

Bəsitçay dövlət təbiət qoruğunun meşə
ekosisteminin bioloji müxtəlifliyi

15:00-15:15

B.e.d. Aydın Əsgərov
AMEA-nın Genetik Ehtiyatlar
İnstitutu

Qarabağın florası, bitki örtüyü və bitki
ehtiyatlarının tədqiqinin əsas istiqamətləri

Seksiya çıxışları
15:15-15:25

B.e.d., prof. Səyyarə
İbadullayeva
AMEA-nın Botanika İnstitutu

Qarabağ bölgəsinin etnobotaniki təhlili

15:25-15:35

B.e.d., dos. Vahid Fərzəliyev
AMEA-nın Mərkəzi Nəbatat Bağı

Qarabağın xüsusi mühafizə olunan təbiət
əraziləri

15:35-15:45

B.ü.f.d., dos. Naibə Mehdiyeva
AMEA-nın Botanika İnstitutu

Qarabağın dərman florasının potensial
imkanları

15:45-15:55

B.ü.f.d., dos. Rəşad Səlimov
AMEA-nın Botanika İnstitutu

Lupulinaria Ham. seksiyasının (Scutellaria L.)
Qarabağ nümayəndələri

15:55-16:05

B.ü.f.d., dos. Yusif Zeynalov
AMEA-nın Mərkəzi Nəbatat Bağı

Qarabağ florasında yayılmış bəzi endem ot
bitkiləri

16:05-16:15

B.ü.f.d. Sadıx Qarayev
AMEA-nın Mərkəzi Nəbatat Bağı

Qarabağ dedndroflorasının nadir bitkiləri

16:15-16:25

Əlisahib Hüseynli
Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi

Qarabağ ərazisində aparılacaq əsas
meşəbərpa tədbirləri

16:25-16:35

B.ü.f.d. Ramidə Quliyeva
Gəncə Dövlət Universiteti

Qarabağda qərənfilçiçəklilərin mühafizəsi və
səmərəli istifadəsi

16:35-16:45

Güllü Əliyeva
AMEA-nın Dendrologiya İnstitutu

Qarabağda palıdların (Quercus ssp.)
biomüxtəlifliyi

16:45-16:55

Coşğun Məmmədov
AMEA-nın Şəki Regional Elmi
Mərkəzi

Qarabağ ərazisində təbii-antropogen
landşaftların torpaq-su mühitinin bərpa
edilməsində biomüxtəlifliyin rolu

16:55-17:05

Vüsalə Bədəlova
AMEA-nın Dendrologiya İnstitutu

İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə
biomüxtəlifliyin bərpasında Passiflora cinsinə
aid olan növlərin istifadəsi

Müzakirələr
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PARALEL SEKSİYA – 2

Qarabağın faunası, herontoloji tədqiqatlar, ekoturizm, arxeobiologiya
Moderatorlar: b.e.d., prof. Ulduz Həşimova, b.e.d., dos. Könül Baxşəliyeva
Plenar iclas
14:00-14:15

AMEA-nın m.ü. Rafiq Qasımov
AMEA-nın Akademik Abdulla
Qarayev adına Fiziologiya İnstitutu

Qarabağ regionunun su hövzələrində
biomüxtəlifliyin tədqiqinin perspektivləri

14:15-14:30

AMEA-nın m.ü. Pənah Muradov
AMEA-nın Mikrobiologiya İnstitutu

İşğaldan azad olunmuş ərazilərin
mikobiotasının gələcək tədqiqat istiqamətləri

14:30-14:45

B.e.d., prof. Ulduz Həşimova
AMEA-nın Akademik Abdulla
Qarayev adına Fiziologiya İnstitutu

Qarabağda herontoloji tədqiqatlar: mövcud
vəziyyət və inkişaf perspektivləri

14:45-15:00

B.e.d., dos. Dilzarə Ağayeva
AMEA-nın Botanika İnstitutu

Qarabağın mikromiset müxtəlifliyi
herbarilərdə

Seksiya çıxışları
15:00-15:10

A.e.ü.f.d., dos. Ələddin Eyvazov
AMEA-nın Zoologiya İnstitutu

İşğaldan azad olunan ərazilərin faunası və
bəzi iri məməli heyvanların reintroduksiyası

15:10-15:20

B.e.d., prof. Xudaverdi
Qənbərov
Bakı Dövlət Universiteti

Bərgüşad cayı sahili meşələrinin
ağacçürüdən qov göbələkləri

15:20-15:30

B.e.d., dos. Elşad Əhmədov
AMEA-nın Zoologiya İnstitutu

Qarabağ faunasının qırmızı siyahısı

15:30-15:40

B.e.d., dos. Qara Fətəliyev
AMEA-nın Zoologiya İnstitutu

İşğaldan azad olunmuş Arazyanı ərazilərdə
və Kiçik Qafqazın dağ meşələrində çöl
donuzunun (Sus scrоfа L., 1758) helmintləri

15:40-15:50

Kim.ü.f.d. Rəna Musayeva
TƏBİB-in Elmi-Tədqiqat Tibbi
Bərpa İnstitutu

İşğaldan azad olunmuş ərazilərin kurort
potensialı

15:50-16:00

A.e.ü.f.d., dos. Tahir Kərimov
AMEA-nın Zoologiya İnstitutu

Qarabağda quşların yaşayış yerləri

16:00-16:10

B.e.d., dos. Qiyas Quliyev
AMEA-nın Zoologiya İnstitutu

Qarabağ ərazisində teriofauna növlərinin
monitorinqi və onların bərpa yolları

16:10-16:20

B.ü.f.d., dos. Svetlana Cəfərova
Bakı Dövlət Universiteti

Kiçik Qafqaz təbii vilayətində yayılan
sürünənlərin landşaftlar üzrə növ müxtəlifliyi

16:20-16:30

B.ü.f.d., dos. Nurməmməd
Mustafayev
AMEA-nın Molekulyar Biologiya və
Biotexnologiyalar İnstitutu

Qarabağ bölgəsinin arxeobioloji tədqiqi

16:30-16:40

B.ü.f.d., dos. İradə Nuriyeva
AMEA-nın Zoologiya İnstitutu

Qarabağın taxil böcəkləri (Coleoptera,
Carabidae, Zubrus harpalus)

16:40-16:50

B.ü.f.d., dos. Nicat Həsənov
AMEA-nın Zoologiya İnstitutu

Qarabağın yarasalar faunası və gələcək
tədqiqat perspektivləri

Müzakirələr
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KONFRANSIN 2-Cİ GÜNÜ – 21 may 2021-ci il
PARALEL SEKSİYA – 1

Qarabağın genetik ehtiyatları və ərzaq təhlükəsizliyi
Moderatorlar: b.ü.f.d., dos. Ələmdar Məmmədov, b.ü.f.d., dos. Mehrac Abbasov
Plenar iclas
10:00-10:15

AMEA-nın m.ü. Zeynal
Əkpərov
AMEA-nın Genetik Ehtiyatlar
İnstitutu

Qarabağın aqrobiomüxtəlifliyi: mövcud
imkanlar və gələcək perspektivlər

10:15-10:30

A.e.d., prof. Amin Babayev
AMEA-nın Torpaqşünaslıq və
Aqrokimya İnstitutu

Qarabağda orqanik kənd təsərrüfatının inkişaf
etdirilməsinin aqroekoloji aspektləri

10:30-10:45

B.e.d., dos. Asif Manafov
AMEA-nın Zoologiya İnstitutu
B.ü.f.d., dos. Ələmdar
Məmmədov
AMEA-nın Molekulyar Biologiya
və Biotexnologiyalar İnstitutu

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdəki su
hövzələrində akvakulturanın inkişafı
Qarabağin dağılmış ekosistemlərinin
vəziyyətinin qiymətləndirilməsi və bərpasında
genom tədqiqatları

10:45-11:00

Seksiya çıxışları
11:00-11:10
B.ü.f.d., dos. Xanbala
Rüstəmov
AMEA-nın Genetik Ehtiyatlar
İnstitutu

Qarabağ bölgəsinin buğda (Triticum spp.)
genefondu

11:10-11:20

B.ü.f.d., dos. Amaliya
Həsənova
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji
Universiteti

Qarabağ bölgəsində xırdabuynuzlu
heyvanların helmint faunasının işğaldan
sonrakı proqnozu

11:20-11:30

B.ü.f.d., dos. Samirə
Rüstəmova
AMEA-nın Molekulyar Biologiya
və Biotexnologiyalar İnstitutu

İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə buğda
bitkisində gövdə pası törədicisi Puccinia
graminis f. sp. tritici patogeninin genetik
müxtəlifliyinin tədqiqi

11:30-11:40

B.ü.f.d. Səbinə Mehdiyeva
AMEA-nın Genetik Ehtiyatlar
İnstitutu

Qarabağın bəzi yabanı dənli taxıl bitkiləri

11:40-11:50

Bayt.ü.f.d. Eldar Həsənov
Azərbaycan Respublikası Kənd
Təsərrüfatı Nazirliyi

Ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunmasında
heyvan sağlamlığının rolu

11:50-12:00

B.ü.f.d., dos. Vəli Qarayev
AMEA-nın Genetik Ehtiyatlar
İnstitutu
Nərgiz Bayramova
AMEA-nın Molekulyar Biologiya
və Biotexnologiyalar İnstitutu

Qarabağda heyvandarlığın bərpası və inkişafı

12:00-12:10

12:10-12:20

Aynur Rəsulova
Azərbaycan Respublikası Kənd
Təsərrüfatı Nazirliyi

Müzakirələr
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PARALEL SEKSİYA – 2

Qarabağın torpaq və su ehtiyatları, yaşıl iqtisadiyyat
Moderatorlar: b.e.d., dos. Dilzarə Ağayeva, b.ü.f.d., dos. Zaman Məmmədov
Plenar iclas
10:00-10:15

Akademik Qərib Məmmədov
AMEA-nın Rəyasət Heyəti

Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş
torpaqları: problemlər, bərpa, səmərəli istifadə
və GİS əsasinda xəritələşdirmə

10:15-10:30

AMEA-nın m.ü. Əlövsət
Quliyev
AMEA-nın Torpaqşünaslıq və
Aqrokimya İnstitutu

Qarabağ kəhrizlərinın tədqiqi, bərpası və
istifadə perspektivləri

10:30-10:45

AMEA-nın m.ü. Amin
İsmayılov
AMEA-nın Torpaqşünaslıq və
Aqrokimya İnstitutu

GİS və peyk texnologiyalarından istifadə
etməklə işğaldan azad edilmiş torpaqların kənd
təsərrüfatı bitkilərinə yararlılıq vəziyyətinin elmi
təhlili

10:45-11:00

B.e.d. Elimxan Cəfərov,
f-r.ü.f.d. Famil Hümbətov
AMEA-nın Radiasiya Problemləri
İnstitutu

Zəngilan rayonu ərazisinin kompleks
radioekoloji monitorinqi

Seksiya çıxışları
11:00-11:10

B.ü.f.d., dos. Zaman
Məmmədov
AMEA-nın Torpaqşünaslıq və
Aqrokimya İnstitutu

Kəlbəcər-Laçın iqtisadi-coğrafi bölgəsinin
torpaqları

11:10-11:20

B.e.d., prof. Afət Məmmədova
Bakı Dövlət Universiteti

Bioiqtisadiyyat davamlı inkişafın əsası kimi

11:20-11:30

B.e.d. Süleyman Allahverdiyev
Rusiya EA-nın Bitki Fiziologiyası
İnstitutu / AMEA-nın Molekulyar
Biologiya və Biotexnologiyalar
İnstitutu

Green energy prospects in Karabagh region

11:30-11:40

K.e.d., prof. Sevinc Hacıyeva
Bakı Dövlət Universiteti

Экологическая оценка реки Охчучай

11:40-11:50

Tex.e.d., prof. Fəxrəddin
Yusubov
Azərbaycan Texniki Universiteti

Qarabağ ərazisində qiymətli metalların hasilatı
ilə bağlı ekoloji problemlər

11:50-12:00

Prof. Aliakbar Rasouli
Macquarie Universiteti, Sidney,
Avstraliya

Application of advanced satellite image
processing in mapping and monitoring of postwar landcover / landuse changes in Karabakh
liberated territories

12:00-12:10

G-m.e.ü.f.d., dos. Natiq Paşa
Azərbaycan Texniki Universiteti

Azərbaycanın su ehtiyatlarının inteqrativ idarə
olunmasında Qarabağın su resurslarının rolu

12:10-12:20

A.e.ü.f.d. Əlövsət Süleymanov
AMEA-nın Torpaqşünaslıq və
Aqrokimya İnstitutu

Zəngilan və Qubadlı rayonlarının torpaq
ehtiyatları, bərpa və yaxşılaşdırma problemləri

12:20-12:30

A.e.ü.f.d., dos. Ülviyyə
Rüstəmova
Bakı Dövlət Universiteti

Tərtər rayonunun su hövzələrinin ekoloji
qiymətləndirilməsi
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12:30-12:40

A.e.ü.f.d. Qismət Yunusoğlu
Bakı Dövlət Universiteti

Laçın-Qubadlı torpaq-kadastr rayonunun təbii
şəraitinin ekoiqtisadi əhəmiyyəti (Piçənis çayı
hövzəsi timsalında)

12:40-12:50

C.ü.f.d. Şahnaz Amanova
AMEA-nın Akademik H.Ə.Əliyev
adına Coğrafiya İnstitutu

İşğal nəticəsində məhv olmuş şəhər landşaftı

12:50-13:00

Tex.ü.f.d. Afət Cəfərova
Azərbaycan Texniki Universiteti

Qarabağın enerji təchizatında tullantısız
texnologiyanın tətbiqi məsələləri

13:00-13:10

B.ü.f.d. Anar Hüseynov
AMEA-nın Mikrobiologiya
İnstitutu

Oxçuçayın ekoloji terroru

13:10-13:20

Günay Günəşova
Bakı Dövlət Universiteti

Термальные воды Кельбаджарского района
– богатство Азербайджанской Республики

13:20-13:30

Kənan Musayev
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti yanında Dövlət
İdarəçilik Akademiyası

Qarabağın su ehtiyatları və potensialı

Müzakirələr
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Konfransın bağlanışı
AMEA-nın vitse-prezidenti
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AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASININ PREZİDENTİ
AKADEMİK RAMİZ MEHDİYEVİN ÇIXIŞI
Hörmətli konfrans iştirakçıları,
Hörmətli qonaqlar,
Hamınızı salamlayır, Qarabağın biomüxtəlifliyinə, torpaq və su ehtiyatlarına həsr edilmiş onlayn konfransın işinə uğurlar arzulayıram.
Bildiyiniz kimi, 44 günlük Vətən müharibəsində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə qəhrəman xalqımız və ordumuz tərəfindən tariximizin ən şərəfli səhifələrindən biri yazılmışdır. Artıq Qarabağ torpaqları erməni işğalçılarından azad edilmiş, 30 ilə yaxın həsrətə son qoyulmuş, regionun sərvətləri, dağıdılmış tarixi və etnoqrafik abidələr qalıqlar şəklində olsa da, öz həqiqi sahibinə qaytarılmışdır.
Bu gün cənab Prezidentin sarsılmaz iradəsi və liderliyi ilə Qarabağ torpaqlarında “Böyük Qayıdış”ın əsasları yaradılır. İşğal edilmiş ərazilərdə yeni müasir infrastrukturun qurulması, smart
kənd və şəhərlərin yaradılması, müxtəlif təsərrüfat sahələrinin, “yaşıl” iqtisadiyyatın təşəkkülü, tarixi, dini, mədəni abidələrin bərpası işinə başlanılmışdır. Növbəti mərhələdə isə əhalimizin Qarabağa
qayıdışı və bu torpaqlarda milli tarixin və mədəni irsin yeni səhifələrinin yazılması mümkün olacaqdır.
Bütün bu fəaliyyətlər işğal dövründə ermənilər tərəfindən törədilmiş ekoloji fəlakətin elmi cəhətdən əsaslı şəkildə qiymətləndirilməsi və sənədləşdirilməsi ilə paralel surətdə aparılmaqdadır. Qarabağın biomüxtəlifliyinin, təbii ehtiyatlarının öyrənilərək xalqın xidmətinə verilməsində, kənd təsərrüfatının bərpasında Azərbaycan elminin üzərinə mühüm vəzifələr düşür. Bu vəzifələrin icrası
üçün işğaldan azad edilmiş ərazilərdə elmi tədqiqatlar bərpa və inkişaf etdirilməlidir.
Hələ Vətən müharibəsinin gedişində və qələbəmizdən sonrakı aylarda bütün bu məsələlər
Akademiyada hərtərəfli müzakirə edilmiş və bir sıra qərarlar qəbul edilmişdir. Azərbaycan Milli
Elmlər Akademiyasının Rəyasət Heyəti Qarabağ Elmi Bölməsinin yaradılması üçün müvafiq təklif
irəli sürmüşdür. AMEA Rəyasət Heyətinin “Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərinə dair elmi tədqiqat işləri ilə bağlı AMEA-nın vəzifələri haqqında Fəaliyyət proqramı və Tədbirlər planı
haqqında” 12 yanvar 2021-ci il tarixli qərarı xüsusilə mühümdür. Qərarın icrasına Akademiya ilə
yanaşı, Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, Mədəniyyət Nazirliyi, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək
Texnologiyalar Nazirliyi, Fövqəladə Hallar Nazirliyi və digər dövlət orqanlarının aidiyyəti strukturları da cəlb ediləcəkdir.
Çox təqdirəlayiq haldır ki, qeyd edilən qərarın əsas hədəfləri bugünkü konfransın istiqamətləri
sırasına daxil edilmişdir.
Əminəm ki, konfrans elmi ictimaiyyətdə böyük maraq doğuracaq, yeni dövr üçün məqsədlərin
seçilməsinə, planların həyata keçirilməsinə kömək edəcəkdir.
Bu gözəl günü bizə yaşatdıqları üçün Ali Baş Komandana, Azərbaycan Ordusuna, qəhrəman
əsgərlərimizə konfrans iştirakçıları adından təşəkkürlərimi bildirirəm.
Bir daha hamınızı təbrik edir, konfransı açıq elan edirəm.
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ EKOLOGİYA VƏ TƏBİİ SƏRVƏTLƏR
NAZİRİ MUXTAR BABAYEVİN ÇIXIŞI
Hörmətli Ramiz müəllim,
Hörmətli İnam müəllim,
Xanımlar və cənablar,
Sizi “Qarabağın biomüxtəlifliyi, torpaq və su ehtiyatları: keçmişi, bu günü və gələcəyi” mövzusunda beynəlxalq konfransda salamlayıram.
Məlum olduğu kimi, ölkəmiz zəngin biomüxtəlifliyə və təbii sərvətlərə malikdir. Lakin Ermənistanın 30 ilə yaxın müddət ərzində həyata keçirdiyi ekoloji terror siyasəti ölkəmizin təbiətinə, bioloji müxtəlifliyinə, bütövlükdə regionun ekoloji durumuna ciddi ziyan vurmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı cənab İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə müzəffər Azərbaycan ordusu 44 günlük vətən müharibəsində zəfər çalaraq
torpaqlarımızı işğaldan azad etdi.
Ötən ildən başlayaraq işğaldan azad edilmiş ərazilərdə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin mütəxəssisləri aidiyyəti qurumlarla birgə ətraf mühit və təbii sərvətlərə vurulmuş zərərin qiymətləndirilməsi işlərinə başlamışlar.
Bu ərazilərdə aparılmış ilkin monitorinqlərə əsasən deyə bilərik ki, 10 minlərlə hektar meşə
sahəsi talan olunmuş, bölgənin təbii landşaftına və bioloji müxtəlifliyinə ciddi ziyan vurulmuş və
100-dən çox təbiət abidəsi məqsədli şəkildə məhv edilmişdir.
Son 30 il ərzində həmin ərazilərdə mövcud olan 167 sayda faydalı qazıntı yatağının bir hissəsi
işğalçılar tərəfindən istismar olunmuş, 10 minlərlə hektar münbit torpaq sahələri isə təsərrüfat dövriyyəsindən çıxarılmışdır.
Ərazilərimizdə mövcud mineral xammal resurslarının monitorinqi və ehtiyatlarının yenidən
qiymətləndirilməsi işlərinə də başlanılmışdır. Faydalı qazıntı yataqlarının istismar potensialı və
perspektivləri göstərir ki, regionda nəzərdə tutulan tikinti-quruculuq işləri üçün kifayət qədər tikinti
materialları ehtiyatları vardır.
Sevindirici haldır ki, Ölkə başçısının tapşırıqlarına uyğun olaraq, bu ərazilərdə əhalinin sağlam ətraf mühitdə yaşamaq hüququnun təmin edilməsi istiqamətində mərhələli şəkildə ekoloji bərpa
işlərinə başlanılmışdır.
Məlumdur ki, ölkənin su ehtiyatlarının 70%-i ölkə xaricində formalaşır. Bu mənada Qarabağ
zonasının su resurslarından istifadə məsələsi çox mühümdür. Buradakı zəngin yerüstü və yeraltı su
ehtiyatlarından həm əhalinin içməli su ilə təminatında, həm də kənd təsərrüfatının inkişafı və elektrik enerjisi istehsalı üçün böyük istifadə potensialı vardır. 30 illik fasilədən sonra su ehtiyatlarının
qiymətləndirilməsi, o cümlədən qarölçmə fəaliyyətimiz bərpa olunmuşdur. İşğal nəticəsində infrastrukturu sıradan çıxarılmış hidrometeoroloji məntəqələrdə tezliklə müasir avtomat sistemlərin tətbiqi
ilə müşahidələrin bərpası planlaşdırılır. Cari ildə həmin ərazilərdə 13 ədəd avtomat hidroloji stansiyanın qurulması nəzərdə tutulur. Ərazidəki su obyektlərinin səmərəli istifadəsi və mühafizəsi üzrə
dövlət nəzarəti təşkil edilir. Azərbaycanın mineral su ehtiyatlarının 40%-ə qədəri işğaldan azad
olunmuş ərazilərdədir. Burada təbii olaraq çıxan mineral sular müalicəvi su və balneoloji məqsədlər
üçün istifadə oluna bilər. Bölgənin ekoloji cəhətdən təmiz enerji mənbəyi olan yeraltı termal sularından istifadə də böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Çoxsaylı çaylar, göllər və su anbarlarının mövcudluğu işğaldan azad edilmiş ərazilərdə balıqçılığın inkişafı üçün geniş imkanlar yaradır. ETSN tərəfindən Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi və digər
aidiyyəti dövlət qurumları, həmçinin BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı ilə birlikdə
“2021-2025-ci illərdə akvakulturanın inkişafına dair Dövlət Proqramı” hazırlanmış və hazırda razılaşdırma mərhələsindədir. Proqramda qeyd olunmuş tədbirlərin həyata keçirilməsi həmin ərazilərdə
balıqçılıq sektorunun inkişafını təmin edəcəkdir.
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin tapşırıqlarının icrası istiqamətində işğaldan azad olunmuş ərazilərdə meşə fondunun və xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərinin bərpası üzrə işlərə start
verilmişdir. Bu işlərə BMT-nin ekoloji təsisatları, eləcə də qabaqcıl təcrübəyə malik olan beynəlxalq məsləhətçi şirkətlər cəlb olunacaqdır.
Bu ərazilərdəki 2 qoruq və 4 yasaqlığın, həmçinin tarixi və təbiət abidələrinin mövcudluğu
ekoturizmin inkişafı üçün böyük potensial yaradır. İşğaldan azad edillmiş ərazilərimizin bərpası zamanı müasir yanaşmaların tətbiqi gələcəkdə Qarabağın ekoloji problemlərdən azad yaşıl zonaya
çevrilməsinə gətirib çıxaracaqdır. Bununla bağlı, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən
işğaldan azad edilmiş ərazilərdə yaşıl enerji zonasının yaradılması ilə bağlı vəzifələr müəyyən edilmişdir.
Nazirliyin Geodeziya və Kartoqrafiya MMC-nin texniki imkanlarından istifadə olunmaqla işğaldan azad edillmiş rayonların Baş Planının hazırlanması üçün topoqrafik xəritələr tərtib olunaraq
aidiyyəti üzrə təqdim olunur.
Ölkə başçısı tərəfindən təsdiq edilmiş “Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi İnkişafa dair Milli
Prioritetlər” sənədində də digər məsələlərlə yanaşı, işğaldan azad olunmuş ərazilərə böyük qayıdış
və təmiz ətraf mühitin təmin olunması yaxın 10 illiyə əsas strateji istiqamətlər kimi göstərilmişdir.
Sənəddə həmin ərazilərdə ətraf mühtin bərpası üçün ekoloji təmiz texnologiyaların və alternativ
enerji mənbələrinin tətbiqi, təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə, yaşıllıq ərazilərinin artırılması və
çirklənmiş ərazilərin bərpası məsələləri ön plana çəkilmişdir.
Qarabağda müasir texnologiyaların tətbiqi ilə “ağıllı şəhər” və “ağıllı kənd” konsepsiyalarının
reallaşdırılması regionun unikal təbiətinin qorunması, insan və təbiət arasında tarazlığın təmin edilməsinə səbəb olacaqdır.
Sonda diqqətinizə çatdırmaq istərdim ki, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası ilə sıx əməkdaşlıq çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının “Qırmızı kitab”ının 3-cü nəşrinin hazırlanması ilə
bağlı işlərə başlanılmışdır. Bununla bağlı, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası və Ekologiya və
Təbii Sərvətlər Nazirliyi arasında müqavilə imzalanmış, AMEA-nın elmi tədqiqat institutlarının
alimləri və nazirliyin ixtisaslı mütəxəssislərindən ibarət heyətdə komissiya yaradılmışdır.
Qeyd olunduğu kimi, Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində bölgənin nadir fauna və flora
növləri ekoloji terrora məruz qalmışdır. Bununla əlaqədar Qarabağ bölgəsində AMEA-nın ElmiTədqiqat institutlarının mütəxəssisləri ilə birgə tədqiqatların aparılaraq növlərin beynəlxalq kateqoriyalara uyğun qiymətləndirilməsinə xüsusi diqqət yetiriləcəkdir.
Ümid edirik ki, yeni reallıqlar bütün ölkə ərazisində tədqiqatlar aparmaqla daha elmi tutumlu,
müasir və əhatəli sənəd hazırlamağa imkan verəcəkdir.
Diqqətinizə görə təşəkkür edir və konfransın işinə uğurlar arzulayıram.
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ KƏND TƏSƏRRÜFATI
NAZİRİ İNAM KƏRİMOVUN ÇIXIŞI
Hörmətli sədr!
Hörmətli konfrans iştirakçıları!
Sizləri işğaldan azad edilmiş ərazilərimizin kənd təsərrüfatı potensialına həsr olunmuş konfransda salamlamaqdan məmnunluq hissi keçirirəm.
Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə müzəffər ordumuzun işğal altında olan
torpaqlarımızı azad etməsi Qarabağ bölgəsində digər sahələrdə olduğu kimi, kənd təsərrüfatını da
yenidən inkişaf etdirmək üçün böyük imkanlar yaratmışdır. Qarabağ bölgəsi tarixən Azərbaycanın
kənd təsərrüfatının ən inkişaf etmiş bölgələrindən olmuşdur. İşğaldan əvvəlki dövrdə bu ərazilərdə
taxılçılıq, üzümçülük, baramaçılıq, heyvandarlıq və digər sahələr güclü inkişaf etmişdi. Lakin 30 ilə
yaxın müddətdə torpaqlarımızı işğal altında saxlayan ermənilər bütün sahələrdə olduğu kimi, bölgənin kənd təsərrüfatına da böyük ziyan vurmuşlar. Ermənilər təkcə yaşayış məntəqələrini, evləri, tarixi abidələri dağıtmaqla kifayətlənməmişlər, onların barbar fəaliyyəti nəticəsində pambıq zavodları,
şərabçılıq müəssisələri, üzüm plantasiyaları, baramaqurutma məntəqələri, heyvandarlıq kompleksləri məhv edilmişdir. İşğalçılar bu illər ərzində bölgənin torpaq və su ehtiyatlarından kortəbii şəkildə
və vəhşicəsinə istifadə etmişlər.
Müharibənin başa çatmasından sonrakı ilk günlərdə Cənab Prezident azad olunmuş ərazilərdə
kənd təsərrüfatının inkişafı üzrə müvafiq göstərişlər vermişdir. Tapşırıqlara əsasən, hərbi əməliyyatlar başa çatan kimi, azad edilmiş ərazilərdə ilkin olaraq 7 min hektardan artıq sahədə payızlıq əkin
aparılmışdır. Kənd təsərrüfatı üçün yararlı torpaqların müəyyənləşdirilməsi, kənd təsərrüfatı texnikası və istehsal vasitələrinin, kənd təsərrüfatı heyvanlarının uçotunun aparılması, saxlanılması və
mühafizəsi, fitosanitar və epizootik vəziyyətin ilkin qiymətləndirilməsi həyata keçirilmişdir. Artıq
növbəti aylarda azad olunmuş ərazilərdə taxıl biçininə start veriləcək, ilk məhsul yığılacaqdır.
İndiyədək bölgədə çoxillik əkmələrin, xüsusilə intensiv bağların yerləri müəyyən edilmiş,
bağlara ilkin baxış keçirilmiş, nazirlik əməkdaşları tərəfindən üzümlüklər və intensiv bağlarda müvafiq aqrotexniki tədbirlər aparılmışdır. Monitorinqlər zamanı intensiv bağlarda heç bir xəstəlik və
sirayətlənmə qeydə alınmamışdır ki, bu da Qarabağ bölgəsinin unikal biomüxtəliflik göstəricisi sayıla bilər.
Hazırda mütəxəssislərimiz peyk məlumatları əsasında faktiki əkin yerlərinin və dincə qoyulmuş ərazilərin, çoxillik intensiv bağların xəritə üzərində vektorlaşdırılması işini aparırlar. Bu işlər
azad edilmiş ərazilərin torpaq və su ehtiyatları ilə bağlı məlumatları dəqiqləşdirməyə, görüləcək işləri düzgün planlaşdırmağa imkan verəcəkdir.
Qarabağ bölgəsi zəngin su və torpaq ehtiyatlarına malikdir, ərazilərin torpaq-iqlim şəraiti, əlverişli su təminatı və coğrafi mövqeyi kənd təsərrüfatının inkişafına imkan verir. Azad edilmiş ərazilərdə aqrar sahənin inkişafına bölgənin kompleks şəkildə yenidən qurulmasının tərkib hissəsi kimi
baxmaq zəruridir. Bu proses ən müasir şəhərsalma prinsiplərinə uyğun yeni yaşayış məntəqələrinin
salınması və məskunlaşma ilə paralel aparılacaqdır. Bu səbəbdən, azad edilmiş ərazilərdə kənd təsərrüfatının innovativ əsaslarda yenidən qurulması “Ağıllı kənd” layihəsinin tərkib hissəsi sayılır.
Artıq Cənab Prezidentin iştirakı ilə Zəngilan rayonunun Ağalı kəndində ilk “Ağıllı kənd”in təməli
qoyulmuşdur. “Ağıllı kənd” aqrar sahənin komponentlərinin müasir şəhərsalma elementləri ilə uzlaşdırılmasını nəzərdə tutur. Qarabağ bölgəsində yaşayış məntəqələrinin “Ağıllı kənd” və “Ağıllı şəhər” prinsipləri əsasında qurulması üçün böyük imkanlar vardır.
Azad edilmiş ərazilərdə kənd təsərrüfatının inkişafının sistemli xarakter alması qarşımıza qoyulan əsas vəzifələrdən biridir. Hər bir inkişafın kökündə elm və elmi yanaşma dayanır. Bölgənin
torpaq və su ehtiyatları, biomüxtəliklik göstəriciləri ilə bağlı elmi tədqiqatların aparılması bu resurslardan səmərəli istifadəyə imkan verəcəkdir. “Qarabağın biomüxtəlifliyi, torpaq və su ehtiyatları:
keçmişi, bugünü və gələcəyi” konfransı bu məsul işə xidmət edir. Bu məsələni daim diqqətdə saxla18
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dığına görə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasına və onun rəhbərliyinə təşəkkür edirəm. Biz
azad edilmiş ərazilərin aqrar potensialının müəyyən olunması istiqamətində aparılan elmi-tədqiqat
işləri ilə bağlı AMEA ilə sıx əməkdaşlıq edirik. Əminəm ki, elmi bazaya əsaslanan səmərəli fəaliyyət nəticəsində Qarabağ bölgəsi Azərbaycanın aqrar sektorunda mühüm paya malik olacaqdır.
Bir daha konfrans iştirakçılarını salamlayır və uğurlar diləyirəm.
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AMEA-NIN VİTSE-PREZİDENTİ AKADEMİK İRADƏ HÜSEYNOVANIN ÇIXIŞI
Çox hörmətli Ramiz müəllim,
Hörmətli Muxtar müəllim,
Hörmətli İnam müəllim,
Hörmətli konfrans iştirakçıları,
İlk növbədə bugünkü tədbirin – “Qarabağın biomüxtəlifliyi, torpaq və su ehtiyatları: keçmişi,
bugünü və gələcəyi” mövzusunda keçirilən onlayn konfransın açılışında etdiyiniz çox maraqlı çıxışlara və gözəl ürək sözlərinizə görə Sizə – çox hörmətli Ramiz müəllim, Sizə – hörmətli Muxtar müəllim və Sizə – hörmətli İnam müəllim, səmimi təşəkkürlərimi bildirirəm.
Doğrudan da, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə əldə edilmiş böyük qələbə bizim hamımızı sanki ağır bir yükü daşımaqdan xilas
etmişdir, xalqımızın və elmimizin gələcəyi üçün yeni üfüqlər açmışdır. Bununla biz Qarabağın biomüxtəlifliyini, torpaq və su ehtiyatlarını yenidən öyrənmək, bərpa və inkişaf etdirmək şansı qazanmışıq. Bu şansın memarlarına, Ali Baş Komandana, Azərbaycan Ordusuna, qəhrəman əsgərlərimizə
bir daha təşəkkürlərimizi bildiririk, böyük Qələbəyə qanları, canları ilə dəstək olmuş şəhidlərimizin
ruhu qarşısında baş əyirik, qazilərimizə şəfa arzulayırıq.
Bugünkü konfransın qeyd etdiyim istiqamətlərdə Azərbaycan elminin üzərinə düşən mühüm
vəzifələrin öhdəsindən gəlmək, növbəti işləri planlaşdırmaq və həyata keçirmək üçün tədqiqatçılarımızı səfərbər etməklə bir araya toplamaqda irəliyə doğru atılmış ciddi bir addım olacağı şəksizdir.
Məlumdur ki, 30 ilə yaxın müddət ərzində işğal altında qalmış ərazilərdə tədqiqatçılarımız tərəfindən elmi tədqiqatlar aparmaq mümkün olmamışdır. Ona görə də dərc edilən tezislər əsasən
keçmişdə, Sovetlər dönəmində aparılmış tədqiqatlar və son illərin peyk çəkilişləri, eləcə də regiona
alimlərimizin son dövrlərdə etdikləri azsaylı, ərazi cəhətdən məhdud xarakter daşıyan səfərləri əsasında, ehtimal xarakterli proqnozlar verməklə yazılmışdır. Lakin onu da qeyd edim ki, bizim alimlərimiz artıq Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi və digər təşkilatlarla
əməkdaşlıq şəraitində Qarabağ regionunda ciddi monitorinqlərə başlamışlar və alınan ilkin nəticələrə dair çıxışlar konfransın gedişində dinləniləcəkdir.
Konfransa təqdim edilmiş tezislər təşkilat komitəsi tərəfindən süzgəcdən keçirilmiş, redaktə
olunmuş və konfrans materialları şəklində nəşr olunmuşdur. Bu nəşrə konfransın elmi istiqamətlərinə uyğun 118 tezis daxil edilmişdir. Bu tezislərın müəllifləri respublikanın müxtəlif elmi tədqiqat və
təhsil müəssisələrini, o cümlədən AMEA-nı, Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər
Nazirliyini, Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyini, Azərbaycan Meliorasiya və Su
Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin elmi müəssisələrini, Azərbaycan Respublikası Energetika
Nazirliyini, Bakı Dövlət Universitetini, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetini, Azərbaycan
Texniki Universitetini, Gəncə Dövlət Universitetini, Azərbaycan Tibb Universitetini və digər təşkilatları təmsil edirlər.
İnanıram ki, Qarabağ bölgəsində planlaşdırdığımız hərtərəfli multidissiplinar tədqiqatları
aparmaq gücünə sahib olacağıq, gözəgörünməz düşmənə də qalib gəlməklə, növbəti, daha mötəbər,
beynəlxalq iştiraklı konfransı artıq canlı şəkildə Şuşa şəhərində təşkil edə biləcəyik.
Konfransın iştirakçılarına bir daha uğurlar arzulamaqla plenar iclasa başlayırıq.
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İŞĞALDAN AZAD EDİLMİŞ ƏRAZİLƏRİN BİOMÜXTƏLİFLİYİ,
TORPAQ VƏ SU EHTİYATLARI
İradə Hüseynova
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Rəyasət Heyəti
AMEA-nın Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu
Məlumdur ki, 30 ilə yaxın bir müddətdə işğal altında qalmış Qarabağda ermənilər tərəfindən
beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə, ümumbəşəri dəyərlərə zidd olaraq biomüxtəliflik, yeraltı və yerüstü sərvətlər talan edilmiş, meşə, otlaq, torpaq və su ehtiyatlarından düşməncəsinə istifadə olunmuşdur. Təəssüf ki, bu müddətdə bu ərazilərdə hər hansı tədqiqat işi aparmaq mümkün olmamışdır. Qürurverici haldır ki, Azərbaycan ordusu Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə torpaqlarımızı işğaldan azad etmiş, beləliklə, Qarabağın biomüxtəlifliyi, torpaq və su resurslarının tədqiqi, bərpası, mühafizəsi və səmərəli istifadəsi üçün tarixi şans yaranmışdır.
Bildiyimiz kimi, Qarabağ özünün təbiəti, landşaft örtüyü, iqlimi, flora və faunası, mədəni bitkilərin xalq tərəfindən yaradılmış qiymətli seleksiya nümunələri, torpaq və su resursları, becərilən
bitkilərin və təsərrüfat sahələrinin müxtəlifliyi ilə həmişə seçilmişdir. İşğaldan öncə burada çoxsaylı
nadir, o cümlədən Azərbaycanın “Qırmızı kitab”ına daxil edilmiş bitki və heyvan növləri, qoruq və
yasaqlıqlar mövcud olmuşdur. Buna misal olaraq, Zəngilan rayonu ərazisində Bəsitçayın dərəsində
yerləşən və Avropada yeganə təbii çinar meşəsini, Laçın rayonunun yüksək dağlıq ərazilərində 100dən artıq bitki növünün qorunduğu Qaragöl Dövlət Təbiət Qoruğunu, qırmızı (qızılı) palıdın mühafizə olunduğu Laçının Hacışamlı meşəsini, Qubadlı və Laçın ərazisində qırmızı palıdın, qoz ağaclarının, vələs, ağcaqayın, yemişan, ardıc və s. bitdiyi Qubadlı Dövlət Təbiət Yasaqlığını və digər əraziləri göstərmək olar.
İşğaldan əvvəl aparılmış tədqiqatlara əsaslanaraq, Qarabağda 2500-ə qədər ali bitki növünün
bitdiyini demək olar. Azərbaycan Respublikasının “Qırmızı kitab”ının I nəşrinə daxil edilmiş nadir
və nəsli kəsilmək təhlükəsində olan bitkilərin bir çoxu Qarabağdan təsvir edilmişdir. “Qırmızı kitab”ın II nəsrində 8 Qarabağ endemi haqqında məlumat verilmişdir. İşğaldan azad edilmiş ərazilərin
meşə fondu 228 min hektardan çox olmuşdur. Son məlumatlara əsasən deyə bilərik ki, 54 min hektar meşə fondu tam talan edilmişdir.
Region hər zaman fauna müxtəlifliyi ilə də seçilmişdir. Çoxsaylı növlər Azərbaycan Respublikasının “Qırmızı kitab”ının II nəşrinə daxil edilmişdir. İşğal olunmuş ərazilərdə həşəratlar faunasının 56 növü nadir, endemik və nəsli kəsilmək təhlükəsindədir. Qarabağın daxili su hövzələrində 12
növ balıq yayılmışdır ki, onlardan 7-si Beynəlxalq Təbiəti Mühafizə Təşkilatının qırmızı siyahısına
da daxil edilmişdir. 1993-cü ilə qədər Qarabağ ərazisində 16 dəstəyə, 57 fəsiləyə daxil olan 288 növ
quş qeydə alınmışdır. Bunlardan 50 növ “Qırmızı kitab”ın II nəşrinə daxil edilmişdir. Qarabağ ərazisində işğala qədər 6 dəstəyə mənsub 64 məməli növü (bəzi müəlliflərə görə 70, digərlərinə görə
61 növ; bunların da 24 növü Azərbaycanın “Qırmızı Kitab”ına daxil edilmişdir) qeydə alınmışdı.
Qarabağda dinc quruculuq işlərinə ilk növbədə torpaqların yeni uçotunun aparılması ilə başlanılacaq, yəni əkin, örüş, biçənək və otlaq sahələrinin konturları müəyyənləşdiriləcəkdir. Qeyd etmək lazımdır ki, Qarabağ su ehtiyatlarının da böyük potensialı ilə fərqlənir.
Kiçik Qafqazın böyük ərazisinin Ermənistan tərəfindən işğalı, burada aparılan hərbi əməliyyatlar və işğalçıların qadağan edilmiş silahlardan istifadəsi nəticəsində bölgənin unikal biomüxtəlifliyinə, təbii landşaftlarına, torpaq və meşə örtüyünə, su mənbələri və suvarma sistemlərinə ciddi ziyan vurulmuşdur. Bu gün Ermənistanla bağlı milli təhlükəsizliyi təhdid edən amillər mövcuddur.
Azərbaycanın su resurslarının müəyyən bir hissəsi olduqca çırklənmiş transsərhəd çaylar vasitəsilə
Ermənistan ərazilərindən daxil olur.
İşğal nəticəsində ümumən kənd təsərrüfatı sisteminə və eləcə də regionda aparılan aqrar tədqiqatlara ciddi ziyan dəymiş, mövcud imkan və resurslardan xalqımızın rifahı naminə istifadə etmək
mümkün olmamışdır. Ənənəvi bitki sortlarının əksəriyyəti işğal nəticəsində məhv olmuş, bir qismi
isə ermənilər tərəfindən özününküləşdirilmişdir. Eyni sözləri yerli qoyun, keçi və ev quşları cinsləri
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haqqında da demək olar. Bu mənada zona üzrə genetik ehtiyatların bərpası, toplanaraq mühafizəsinin təşkili kənd təsərrüfatının inkişafı baxımından vacibdir.
1950-1989-cu illərdə Ağdərə bölgəsində AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun 1694 hektar
torpaq sahəsi olan Qarabağ Elmi Tədqiqat Bazası mövcud olmuşdur. Mədəni bitkilərin və kənd təsərrüfatı heyvanlarının region üçün səciyyəvi genetik ehtiyatlarının toplanması, öyrənilməsi, seleksiyada istifadəsi, yeni bitki sortları və heyvan cinslərinin ilkin toxumçuluğunun və damazlıq işinin
təşkili və yayılması ilə məşğul olan bu baza işğalçılar tərəfindən zəbt və talan edilərək mənimsənilmişdir. Hazırda bazanın 1000 ha sahəsi tam azad edilmiş, 700 hektara yaxın ərazi isə hələ də sülhməramlıların təsir dairəsindədir.
Cənab Prezident İlham Əliyevin bölgənin bərpa edilərək yenidən qurulacağı barədə bildirdiyi
fikirlərin işığında Azərbaycan elminin müvafiq sahələrinin üzərinə bir sıra mühüm vəzifələr düşür.
Bunlardan irəli gələrək, Qarabağın davamlı inkişafının təmin edilməsi üçün Azərbaycan elminin bütün resurslarını səfərbər etmək, ən qısa zamanda regionda müxtəlif istiqamətlərdə multidissiplinar
elmi tədqiqat fəaliyyətlərinin bərpasına və intensivləşdirilməsinə nail olmaq lazımdır.
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İŞĞALDAN AZAD OLUNMUŞ ƏRAZİLƏRDƏ EKOLOJİ TERROR VƏ BÖYÜK
QAYIDIŞIN EKOLOJİ ASPEKTLƏRİ
Vüqar Kərimov
Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
AMEA-nın Botanika İnstitutu
Ötən il Müzəffər Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında ordumuzun düşmən üzərində şanlı qələbəsi ilə yadda qalmışdır.
Ermənistanın təbiətə qarşı düşmən münasibəti və törətdiyi ekoloji terror nəticəsində işğaldan
azad edilmiş ərazilərdə ətraf mühitə ciddi zərər vurulmuş, təbii sərvətlərin məqsədli şəkildə talan
edilməsi nəticəsində ekoloji tarazlıq pozulmuşdur.
İşğal dövrü ərzində 54 min hektardan artıq meşə sahəsi məhv olmuş, ümumi sahəsi 43 min
hektar olan 2 qoruq və 4 yasaqlıq ərazilərində qiymətli fauna və flora növlərinə ciddi ziyan dəymişdir. Həmçinin, ölkənin iqtisadi potensialında mühüm əhəmiyyət kəsb edən 167 faydalı qazıntı yatağı, ekoloji əhəmiyyətə malik 7 relikt göl, 10 su anbarı, minlərlə hektar münbit torpaqlar iqtisadi və
təsərrüfat dövriyyəsindən çıxarılmışdır.
Aparılan ilkin monitorinqlər min illik yaşı olan təbiət abidələrinin məhv edildiyini, meşələrimizin talan olunduğunu, yeraltı təbii sərvətlərin ətraf mühitə ziyan vurmaqla istismar olunduğunu
təsdiq edir.
Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən işğaldan azad
olunmuş ərazilərdə qiymətləndirilmə və ekoloji tarazlığın bərpa olunması ilə bağlı tədbirlər görülür
– meşələrin bərpası, xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərində ekoloji mühitin yaxşılaşdırılması,
ekoturizmin inkişafı, təbii sərvətlərdən, su ehtiyatlarından səmərəli istifadə, müşahidə və monitorinq sistemlərinin bərpası və digər istiqamətlərdə işlər aparılır.
Mövcud mineral xammal resurslarının monitorinqi və ehtiyatlarının yenidən qiymətləndirilməsi işlərinə də başlanılmışdır. Tikinti-quruculuq işləri nəzərdə tutulan hər bir rayon üzrə tikinti və
qeyri-filiz faydalı qazıntı yataqlarının istismar potensialı və perspektivləri müəyyənləşdirilir.
Ölkə başçısının 2 fevral 2021-ci il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi İnkişafa dair Milli Prioritetlər” sənədində digər məsələlərlə yanaşı, işğaldan azad olunmuş ərazilərə böyük qayıdış və təmiz ətraf mühitin təmin olunması yaxın 10 illik üçün əsas strateji
istiqamətlər kimi göstərilmişdir. Bu ərazilərdə ətraf mühtin bərpası üçün ekoloji təmiz texnologiyaların tətbiqi, alternativ enerji mənbələrindən istifadə, yaşıllıq ərazilərinin artırılması və çirklənmiş
ərazilərin bərpası məsələləri ön plana çəkilmişdir və bu istiqamətlərdə işlər ciddi şəkildə həyata keçirilir.
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İŞĞALDAN AZAD EDİLMİŞ ƏRAZİLƏRDƏ KƏND TƏSƏRRÜFATININ
BƏRPA VƏ İNKİŞAFI
Elçin Zeynalov
Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olan Qarabağ regionunun torpaq-iqlim şəraiti, əlverişli su
təminatı və coğrafi mövqeyi kənd təsərrüfatının inkişafı üçün böyük potensial imkanlara malikdir.
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinin rəsmi məlumatlarına əsasən,
1980-ci illərdə bölgədə 139.8 min hektar əkin sahəsi mövcud olmuşdur. Əkinlərin strukturunda taxıl
sahələri və üzümlüklər üstünlük təşkil edirdi.
Həmin dövrün rəsmi statistik göstəricilərinə əsasən, eləcə də Ağdam, Füzuli rayonlarının
işğala məruz qalmayan faktiki sahələri nəzərə alınmadan perspektiv dövr üçün sözügedən ərazilərdə
155 min hektar sahədə əkin imkanı mövcuddur.
Hazırda ölkədə taxılçılıq və üzümçülüyün faktiki inkişaf dinamikası nəzərə alınmaqla, taxıl və
üzüm istehsalında bu bölgənin payının təqribən eyni səviyyədə olması gözlənilir. Həmçinin,
ənənəvi sahələrin bərpası ilə yanaşı, bölgədə kartof, tərəvəz, bostan və yem bitkiləri əkinlərinin
genişləndirilməsi imkanları böyükdür.
İşğaldan azad edilən rayonlarda ənənəvi sahələrlə yanaşı, perspektiv dövrdə meyvə və
tərəvəzçiliyin, həmçinin heyvandarlığın yem təminatı baxımından yem bitkiləri sahəsinin inkişafı
da nəzərdə tutula bilər.
Bitkiçilik sahəsinin ənənəvi və perspektiv istiqamətlərinin bərpası ilə bərabər, regionda
heyvandarlıq sahəsinin inkişafına daha çox üstünlük verilməsi təbii-iqlim və relyef xüsusiyyətləri
cəhətindən daha əlverişli hesab edilir. Statistik məlumatlara əsasən, 1980-ci illərdə həmin bölgədə
321 min baş iribuynuzlu və 1.1 milyon baş xırdabuynuzlu heyvan mövcud olmuşdur ki, perspektiv
dövrdə bu sayın müvafiq olaraq iribuynuzlu heyvanlar üzrə 430 min, xırdabuynuzlu heyvanlar üzrə
1.6 milyon başa çatdırılması imkanları vardır.
İşğaldan azad edilmiş ərazilərdəki mövcud çayların su sərfiyyatının illik miqdarı 600 mln m3dən artıq su ehtiyatının formalaşmasına imkan verir ki, bu da minimum 100 min hektar əkin
sahəsinin suvarılmasında istifadə oluna bilər. Həmin su ehtiyatları düzgün dislokasiya edilməklə
ölkədə su problemləri yaşanan digər rayonların əkin sahələrinin suvarılmasında da istifadə edilə
bilər.
Hazırda işğaldan azad edilmiş rayonların ərazilərində kənd təsərrüfatının inkişafı sahəsində
mühim tədbirlərin görülməsi, o cümlədən kənd təsərrüfatı uqodiya növlərinin müəyyən edilməsi və
xəritələşdirilməsi, payızlıq və yazlıq əkin işləri ilə yanaşı, ərazidəki çoxillik əkmələrin vəziyyətinin
yerində müəyyən edilməsi və nəticəsi barədə müvafiq tədbirlərin görülməsi istiqamətində kompleks
işlər görülməkdədir.
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İŞĞALDAN AZAD OLUNMUŞ ƏRAZİLƏRİN SU VƏ TORPAQ EHTİYATLARINDAN
İSTİFADƏNİN SOSİAL, İQTİSADI VƏ EKOLOJİ ƏSASLARI
Ağamir Həşimov
Azərbaycan Hidrotexnika və Meliorasiya Elm İstehsalat Birliyi
Hidroqrafik şəbəkə olaraq Qarabağa aid çaylar iki qrupa bölünür: Kürün sağ qolları (İncəçay,
Tərtərçay, Xaçınçay, Qarqarçay və Xonaşençay) və Arazın sol qolları (Bəsitçay, Oxçuçay, Həkəri
çayı, İncəçay, Çaylaqçay, Çaxmaqçay, Qozluçay, Çərəkançay, Quruçay və Köndələnçay). Su ehtiyatları böyük olan çaylar Həkəri çayı (1171·106 m3), Tərtərçay (728,5·106 m3) və Oxçuçaydır
(406·106 m3). Su ehtiyatları az olan çaylar Çaxmaqçay (3,15·106 m3), Çərəkançay (4,42·106 m3) və
Qozluçaydır (5,36·106 m3).
İşğaldan azad olunmuş ərazilərin ümumi çay su ehtiyatlarının həcmi 2786,5·106 m3 olub,
onun 966,26·106 m3-i tranzit, 1820·106 m3-i isə yerli axından ibarətdir.
Tranzit axınlı çayların tranzit axın həcmləri aşağıdakı kimidir: Bəsitçay (33,11·106 m3), Oxçuçay (299,25·106 m3) və Həkəri çayı (633,9·106 m3).
İşğaldan azad olunmuş ərazilərdəki su anbarları aşağıdakılardır: Xudafərin (1,6 mld. m3), Sərsəng (565 mln. m3), Xaçınçay (23 mln. m3), Suqovuşan (5,8 mln. m3), Aşağı Köndələnçay (9,5 mln.
m3), Köndələnçay-1 (1,6 mln. m3) və Köndələnçay-3 (3,6 mln. m3).
İşğaldan azad olunmuş ərazilərin yeraltı su ehtiyatlarının xarakterik bölgələr üzrə göstəriciləri: Kiçik Qafqazın dağlıq bölgəsinin Xankəndi sahəsi 9,0 min m3/gün, dağətəyi bölgələrin lokal sahələri (çayların yataqaltı suları): Qarqarçay 39,3 min m3/gün, dağətəyi düzənliklərin Qarabağ sahəsi
1822,8 min m3/gün, Cəbrayıl sahəsi 234,6 min m3/gün və cəmi yeraltı su ehtiyatları isə 2105,7 min
m3/gündür.
İşğaldan azad olunmuş ərazilərin su ehtiyatlarından səmərəli istifadəyə nail olunması üçün ilk
növbədə işğal müddətində işğalçıların su təsərrüfatı obyektlərində törətdiyi dağıdıcı fəaliyyətlərin
nəticələri, 30 illik işğal müddətində çay sistemlərində formalaşmış yeni ekoloji və hidroloji vəziyyət
hərtərəfli öyrənilməli və nəticələr nəzərə alınmaqla aşağıdakı istiqamətlər üzrə su təsərrüfatı fəaliyyətlərinə başlanılmalıdır:
- Bütün su təsərrüfatı tədbirləri üzrə layihə qərarlarında hövzə prinsipi əsas götürülməklə çayların ekoloji vəziyyətinin yaxşılaşdırılması, onların su ehtiyatlarının kəmiyyət və keyfiyyət göstəricilərinin yüksəldilməsi və bu ehtiyatların gələcək nəsillərə çatdırılması öz həllini tapmalıdır;
- Əsas çaylar üzərində axının nizamlanmasını və müxtəlif təsərrüfat sahələri üzrə çoxtəyinatlı
istifadəni təmin edən (su təchizatı, suvarma, balıqçılıq, hidroenergetika, turizm və rekreativ məqsədlər və s.) su anbarlarının tikintisi;
- Həkəri çayının su ehtiyatlarından səmərəli istifadənin təmin olunması üçün Həkəri çayı və
onun qolu olan Bərgüşadçay üzərində ayrılıqda su anbarlarının tikintisi;
- Həkəri çayının və Tərtərçayın suyunun içməli su baxımından təmizliyini (tam olaraq ölkə
ərazisində formalaşdığı üçün) və yüksək keyfiyyətini (axının formalaşmasında bulaq suları üstünlük
təşkil edir) nəzərə alaraq, bu çaylar üzərində içməli su təyinatlı su anbarlarının tikintisi;
- İşğaldan azad olunmuş ərazilərin suvarma suyu təminatında suyun nəqlinin torpaq və beton
kanallarla müqayisədə əhəmiyyətli üstünlükləri ilə seçilən təzyiqli axın rejimli boru kəmərləri ilə
həyata keçirilməsi.
İşğaldan azad olunmuş torpaqların torpaq fondu və onun istifadəçiliyi vəziyyətini təhlil etmək
üçün 1992-ci ilə qədərki məlumatlardan istifadə edilmişdir. Rayonlar üzrə toplanmış materialların
ümumiləşdirilməsi aşağıdakı nəticələri çıxarmağa imkan verir:
1. İşğaldan azad olunmuş (Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı, Laçın və Kəlbəcər)
rayonların ümumi ərazisi 884550 hektar, kənd təsərrüfatına yararlı torpaqları 485984 hektar (54,9 %)
olmuşdur. Kənd təsərrüfatına yararlı torpaqların 60,7%-ni, yəni 295128 hektarını örüş və otlaqlar,
27,4%-ni (133308 ha) əkin və dincə qoyulmuş torpaqlar, 6,3%-ni (30468 ha) çoxillik əkmələr,
3,0%-ni (13577 ha) biçənəklər, 2,6%-ni (10014 ha) həyətyanı sahələr təşkil etmişdir. Meşə torpaq27
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ları 12,1% (97943 ha), şərti yararsız torpaq sahələri 34,6% (300623 ha) olmuşdur. Tədqiq olunan
ərazinin 122082 hektarı suvarılan sahələrdir.
2. Ərazinin kənd təsərrüfatı dövriyyəsində olan torpaqların 71,8%-də (349368 ha) yüksək
keyfiyyət qruplarına malik (I və II qrup) torpaqlar yer tutmuşdur, 110252 hektarı (22,7%) III keyfiyyət qrupunda, 24591 hektarı (5,1%) IV keyfiyyət qrupunda, 1786 hektarı (0,4%) isə V keyfiyyət
qrupunda paylanmışdır.
3. Bölgənin suvarılan torpaqlarında 1,0 m-dən dayazda yerləşən qrunt suları suvarılan ərazinin
3089 ha-nı (2,6%-ni), 1,0-3,0 m arasında yerləşən qrunt suları ümumi suvarılan sahənin 44950 ha
(36,8%)-ni və 3,0 m-dən dərində yerləşən isə 74043 ha (60,6%) qrunt suları təşkil etmişdir. Minerallaşma dərəcəsi 1,0 q/l-dən az olan qrunt suları 44554 ha (36,5%), 1,0-3,0 q/l arasında olan qrunt
suları 46609 ha (38,2%), 3,0 q/l-dən artıq olan qrunt suları isə 30919 ha (25,3%) ərazidə müşahidə
edilmişdir.
4. Suvarılan ərazinin 54186 hektarında (44,4%-də) torpaqlar müxtəlif dərəcədə şorlaşmaya
məruz qalmışdır ki, bundan 37590 ha (69,4%) zəif şorlaşmış, 9968 ha (18,4%) orta şorlaşmış, 6628
ha (12,2%) isə şiddətli şorlaşmış torpaqlardır. Suvarılan ərazilərin yalnız 15900 hektarı (13%) drenləşmiş sahələrdir.
5. Bölgənin 27726 hektarında müxtəlif dərəcədə (18809 ha zəif, 8917 ha orta və şiddətli) şorakətləşmiş torpaqlar yayılmışdır.
6. İşğala qədər aparılmış tədqiqatlara əsasən, bölgədə 392283 ha eroziyaya uğramış sahələrdir, bunlardan 370736 ha (39,2%) zəif, 99673 ha (25,4%) orta, 138972 ha (35,4%) isə şiddətli eroziyaya uğramış torpaqların payına düşür.
İşğal dövründə düşmən ekoloji genosid törətmiş, təbii landşaftlarla yanaşı, aqrolandşaftları da
məhv etmışdir. Partlayışlar nəticəsində yanmış torpaqlarda mikroorqanizmlər məhv edilmişdir və
ümumiyyətlə, hərbi əməliyyatlara məruz qalan və münbitliyini itirən torpaqların bərpası üçün uzunmüddətli vaxt tələb olunur.
İşğal altından çıxmış torpaq ehtiyatlarından səmərəli istifadəni, yararsız vəziyyətə salınmış
torpaqların əkin dövriyyəsinə qaytarılmasını təmin etmək, xüsusilə su və hərbi eroziyalara səbəb
olan amillərin aradan qaldırılması yollarını müəyyən etmək üçün kompleks tədbirlər sistemi hazırlanmalıdır:
- Ərazilərdə müasir texnologiyalardan istifadəyə üstünlük verməklə mina təmizləmə işləri tam
başa çatdırıldıqdan sonra uzunmüddətli rekultivasiya işləri aparılmalı, fitomeliorativ tədbirlər həyata keçirilməli, sahələrə yüksək normada peyin, mineral və mikrogübrələr verilməli, 2-3 il ərzində
monitorinq müşahidələri və torpaqlar üzərində toksikoloji tədqiqatlar aparılmalıdır;
- Şorlaşmış və şorakətləşmiş torpaqların yaxşılaşdırılması istiqamətində kompleks aqromeliorativ tədbirlər işlənilməlidir;
- Real imkanları nəzərə alaraq, perspektiv fəaliyyət üçün müvafiq əkin sahələri üzrə yerquruluşu xəritələri tərtib edilməli və suvarma sistemləri müasir texnologiyalar əsasında yenidən qurulmalıdır;
- Ərazinin daş-kəsəkdən təmizlənməsi və hamarlanması işləri həyata keçirilməlidir;
- Təbiətdə ekoloji tarazlıq yaradılması məqsədilə ekosistemlər bərpa edilməli, genişmiqyaslı
meşə meliorasiya işləri aparılmalıdır.
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İŞĞALDAN AZAD EDİLMİŞ ƏRAZİLƏR ÜÇÜN "YAŞIL ENERJİ ZONASI"
KONSEPSİYASI BIOMÜXTƏLİFLİYİN QORUNMASI ALƏTİ KİMİ
Cavid Abdullayev
Azərbaycan Respublikası Energetika Nazirliyi
Məlum olduğu kimi, 2020-ci ilin sosial-iqtisadi yekunlarına həsr olunmuş müşavirədə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev işğaldan azad edilmiş ərazilərdə yaşıl enerji
zonasının yaradılması ilə bağlı vəzifələr müəyyən etmişdir. “Azərbaycan Respublikasının işğaldan
azad edilmiş ərazilərində “yaşıl enerji” zonasının yaradılması ilə bağlı tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 03 may 2021-ci il tarixli Sərəncamı bu istiqamətdə aparılan işlərə
ölkə başçısının xüsusi diqqətinin bariz nümunəsidir.
Göstərilən Sərəncamın icrası məqsədilə Azərbaycan Respublikası Energetika Nazirliyi ilə Yaponiyanın TEPSCO şirkəti arasında müqavilə imzalanmışdır. Müqavilə işğaldan azad edilmiş ərazilərdə külək, günəş, hidro, geotermal və bioenerji kimi bərpa olunan enerji potensialından səmərəli
istifadə, enerji səmərəliliyi texnologiyaları, müasir enerji idarəetmə yanaşmaları əsasında regionun
enerji təminatını həyata keçirmək məqsədilə “yaşıl enerji” zonasının yaradılması ilə əlaqədar müvafiq konsepsiyanın və baş planın hazırlanmasını nəzərdə tutur. Layihə çərçivəsində sahə üzrə beynəlxalq təcrübə araşdırılacaq, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə iqtisadi inkişaf və əhalinin məskunlaşmasından asılı olaraq enerjiyə tələbat və enerji təchizatı senariləri, bərpa olunan enerjinin şəbəkəyə
inteqrasiyası, enerji effektivliyi, nəqliyyat, şəhərsalma, tullantıların idarə edilməsi, ağıllı şəbəkələr,
yaşıl maliyyələşdirmə və s. kimi məsələlər əhatə ediləcəkdir.
Məruzədə qeyd olunan məsələlərlə bağlı icrası nəzərədə tutulan tədbirlər müfəssəl şəkildə əks
etdiriləcəkdir.
Yaşıl energetikanın inkişafı, biomüxtəliflik və iqlim dəyişikliyi arasındakı qarşılıqlı əlaqə kifayət qədər mürəkkəb, eyni zamanda mühüm bir problemi əks etdirir. Bu mövzuda aparılan tədqiqatların sayı durmadan artır.
Bir qayda olaraq, məsələ ilə bağlı nəzərdən keçirilməli olan iki əsas elementi ayırırlar: istixana effekti yaradan qaz tullantıları və yaşıl energetikanın inkişafı və iqlim dəyişikliklərinin biomüxtəlifliyə kumulyativ təsirləri.
Məsələyə göstərilən prizmadan yanaşdıqda yaşıl texnologiyaların tətbiqinin biomüxtəlifliyin
qorunmasına əsasən müsbət təsir göstərdiyi qənaətinə gəlinir. Lakin son dövrlərdə bir sıra tədqıqatlarda bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadənin biomüxtəlifliyə mənfi təsir göstərməsi ilə bağlı
xəbərdarlıqlar nəzərə çarpır. Belə ki, bərpa olunan enerji mənbələrinin təbii qoruqların ərazisinə
düşməsi, habelə onların inkişafı üçün tələb edilən infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsi başlıca təhlükə mənbəyi olaraq qiymətləndirilir.
Məruzədəki işğaldan azad edilmiş ərazilərdə kritik enerji infrastrukturunun qurulması ilə bağlı
planlar məhz bu baxımdan təhlil ediləcəkdir.
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AZƏRBAYCANIN İŞĞALDAN AZAD OLUNMUŞ ƏRAZİLƏRİNİN FAUNA
MÜXTƏLİFLİYİ VƏ ONUN BƏRPASI İMKANLARI
Elşad Əsgərov1,2*, Qiyas Quliyev2, Təvəkkül İsgəndərov2, Tahir Kərimov2
1

Ümumdünya Vəhşi Təbiət Fondu (WWF) Azərbaycan nümayəndəlyi
2
AMEA-nın Zoologiya İnstitutu

Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş əraziləri iki təbii vilayətdə yerləşmişdir – Kür dağarası
çökəklik vilayəti və Kiçik Qafqaz vilayəti. Burada əsasən quru-çöl, arid-meşə, dağ-meşə, dağ-çəmən və qayalıq landşaftlarına rast gəlinir. Landşaft müxtəlifliyi bitki və heyvanat aləminin zənginliyinə səbəb olmuşdur.
Ərazinin həm onurğasızlar, həm də onurğalılar faunası öz zənginliyi ilə seçilir.
Azərbaycan Cənubi Qafqazda herpetofaunanın növ müxtəlifliyi baxımından ən zəngin ölkə
olmaqla 11 amfibi və 62 reptili növlərinə malikdir. Bu növləin əksəriyyətinə Qarabağ ərazilərində
rast gəlinir: 5 növ amfibi (45,5%) və 35 növ reptili (56,4%). Amfibilər əsasən sututarları ilə zəngin
olan dağətəyi, meşə və dağlıq ərazilərdə yayılmışdır (4 növ). Sıx enliyarpaq meşələr, rütubətli və
kserofit ərazilər, subalp və alp çəmənlikləri iqlim şəraitinə görə reptili növləri üçün xarakterik olmadığına görə bu ərazilərdə növlərin sayı azdır (9 növ). Qarabağda landşaft baxımından arid ərazilərdə
(quru yarımsəhra və bozqırlar) amfibilər növ sayına görə azlıq təşkil edir (3 növ), reptililərin növ
müxtəlifliyi isə yüksəkdir (26 növ): 3 növ tısbağa (Testudines), 12 növ kərtənkələ (Zauria) və 11
növ ilan (Serpentes).
Burada 3 Mühüm Ornitoloji Ərazinin olması ornitofaunanın müxtəlifliyini göstərir – Laçın
yasaqlığı (əsas sakinləri Aegypius monachus, Tetrao mlokosieviczi, Falco naumanni, Milvus migrans, Milvus milvus, Circaetus gallicus, Ciconia ciconia); Dəlidağ Mühüm Ornitoloji Ərazisi (sakinləri Tetraogallus caspius, Agııila heliaca, Neophron percnopterus, Aegypius monachus, Gypaetus barbatus, Aguila chrysaetos, Circaetus gallicus, Gyps fulvus); Gamışdağ Mühüm Ornitoloji
Ərazisi (sakinləri – Qafqaz tetrası, Xəzər uları, Sarıdimdik dağqarğası, İmperator qartalı, Leşyeyən
ağqartal, Saqqallı kərkəs, Qara kərkəs, Bərqud, Ağbaş kərkəs, Qara çalağan).
Ərazinin məməlilər faunası da öz zənginliyi ilə seçilir. Burada ən azı 70 növ məməli qeydə
alınmışdır. Onlardan 10 növ Həşəratyeyənlər, 18 – Yarasalar, 1 – Dovşankimilər, 21 – Gəmiricilər,
15 – Yırtıcılar və 4 növ Cütdırnaqlılar dəstələrinin nümayəndələridir. Bu növlərin içərisində respublikamızın və beynəlxalq qırmızı kitablara daxil edilmiş Qafqaz bəbiri, Zolaqlı kaftar, Manul pişiyi
və s. kimi növlər vardır.
Ərazidə XX əsrdə müxtəlif statuslu 6 Xüsusi Mühafizə Olunan Təbiət Ərazisi (XMOTƏ) təşkil edilmişdir. XMOTƏ-lərin və ətraf ərazilərin təbii komponentləri 30 il sürən işğal müddətində
ciddi zərər görmüşdür – heyvanların özləri məhv edilmiş, yaşayış mühitləri dağıdılmışdır. Həmin
növlərin bərpası üçün respublikamızda artıq yetərincə təcrübə vardır. Beynəlxalq və yerli təbiəti
mühafizə qurumları tərəfindən ölkəmizdə ceyranların, meşə kəllərinin reintroduksiyası sahəsində
artıq uğurlu layihələr icra edilmişdir. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə mövcud XMOTƏ-lərin bərpası və yenilərinin yaradılması ilə yanaşı, orada yoxa çıxmış bəzi növlərin reintroduksiyası da aktualdır. Ceyranların, muflonların, köpgərlərin bərpası ilk mərhələdə aparıla bilər.
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BİOMÜXTƏLİFLİYİN QORUNMASI: SİYASİ, HÜQUQİ VƏ
MƏDƏNİ-ETİK YANAŞMALAR
Rəna Mirzəzadə
AMEA-nın Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu
Bəşər tarixinin müxtəlif mərhələlərində insan həyatınnın elmi inkişafında biomedikal tibbin
mənfi və müsbət təsir nəticələri olmuşdur. Bu mənada elmdə biomüxtəlifliyi öyrənən, “bioetika”
adlanan yeni bir sahə meydana çıxdı.
XXI əsr artıq innovativ inkişafla yanaşı, sənayeləşdirmədə yeniliklərlə təhlükələrin çoxalması,
genefondun dəyişilməsi, bioloji müxtəlifliyin və canlı varlıqların, əsasən də insan həyatı dəyərinin
geriləməsi, dünyanın xilası, Yer üzərində həyatın bütün parametrlər üzrə qorunması problemlərini
meydana çıxartmışdır. Bəşəriyyətin qədim fizikalistik, mexaniki təsvirinin əsaslı dəyişdirilməsi,
bioloji kontekstli yeni biososiomədəni, biofəlsəfi təsvirə keçid dövrün tələbidir.
XXI əsrdə canlı və qeyri canlı həyata, təbii landşaftda antropogen təsir və ya müdaxilələr məsələsi eyni mətndə həm tibbi biologiya, həm də etik siyasi fəlsəfə və mədəni hüquq elmləri üçün də
aktualıq kəsb edır. Qeyd edək ki, biofəlsəfənin əsas vəzifəsi biologiya ilə fəlsəfənin vəhdətinə əsaslanmışdır, biososiomədəni aspekti də siyasi hüquqi mətndə bu problemlə əlaqələndirilir. Müxtəlif
yönümlü elmi istiqamətlərin nailiyyətləri siyasi-hüquqi, mədəni və etik dəyərlərin, təbiətlə bərabər,
canlı həyatın da öyrənilərək, onun elmi-nəzəri sahələrinin araşdırılmasına diqqəti artırır. Qloballaşan dünyanın yeni nizamı, yeni dünyagörüşü fəlsəfəsi bəşəriyyətin nəzəri-elmi, maddi və mənəvi
uğurlarının bütün çeşidlərinin təsiri vəhdətində formalaşdırılmalı və mühafizə olunmalıdır.
Tarixi inkişafın bütün mərhələlərinin mədəniyyət və sivilizasiyalarında növlərin çoxmüxtəlifliyinin və “sözəbaxmaz” təbiətin qorunmasının vacibliyini təsbit və təsdiq edən hüquqi, siyasi, mədəni, dini və fəlsəfi yanaşmalar görmək olar. Əksər dini təmayüllər, əsasən də islam, xristianlıq,
iudaizm və buddizm insanlara Allahın yaratdığı canlılar dünyasını qorumağı, təbiətlə, hevanlarla
birgə yaşamağı təlqin edir. Dini kitablarda – Quran, İncil və Tövratda, eləcə də peyğəmbərlərin (s)
hədis və rəvayətlərində canlı həyatın müxtəlifliyinin qorunması ilə əlaqədar çoxsaylı dəlil və kəlamlarla rastlaşmaq olar. İslam dinində insanı əhatə edən ətraf mühitə, eləcə də canlılara münasibətin
mənəvi tərəflərinin rolunun əhəmiyyətli yeri vardır. Bəzi səmavi dinlərdə biomüxtəlifliyin hər bir
komponentinə qarşı sitayişetmə amillərinə də rast olunur. Belə ki, şamanistlər “insan dünyası ilə ruh
dünyasında heyvanların vasitəçi olduğu düşüncəsində olub, insanın ruhunun (o dünyada) digər canlıya ötürülməsi, bitkilərdə də ruhun varlığının olması mifi ilə canlı təbiəti səcdə obyekti sanırdı. Məsələn, hinduizm dinində inək müqəddəsdir (http://en.wikipedia.org / wiki / Van Rensselaer Potter).
Yeni elmi istiqamət olan biososiosiyasi fəlsəfənin əsas tərkib hissəsi kimi mühüm komponentləri olan ekoetika və bioetika sahələrinin meydana çıxması da canlı aləmə mədəni, etik və mənəvi kontekstdə yanaşılmanın hüquqi qanunlarla tənzimlənməsi məsələsi ilə bağlıdır. Bu yanaşma
sistemi müasir hüquqi-siyasi-ictimai və mədəni-fəlsəfi paradiqmaların yeni təhlil obyektidir. “Bioetika” anlayışı ilk dəfə Amerikadan olan biokimyaçı və həkim Van Rensselaer Potter tərəfindən işlədilmişdir. Bioetika insanlar üçün həyat (insan, heyvan və bitki həyatı) ilə əlaqəli ən uyğun davranış
prinsiplərini təyin edən və araşdıran elmdə etik bir hissədir. Tibbi etikadan fərqli olaraq, bioetika
tibbi mühitlə məhdudlaşmır və bir çox problemləri (məsələn, ətraf mühit, heyvan hüquqları) araşdırır (http://en.wikipedia.org / wiki / Van Rensselaer Potter).
Qeyd edək ki, bioetika gen mühəndisliyi, orqanların transplantasiyası, klonlaşdırma, canlı aləmə əxlaqi münasibət, heyvanların riskli və qeyri-etik eksperimentlərə cəlb edilməsi və s. problemləri mədəni, fəlsəfi, hüquqi, etik, siyasi, dini yanaşmalardan öyrənən elm sahəsidir. Belə ki, məhz Potter canlı aləmə münasibətlə əlaqədar etik dünya baxışının tibbi etikadan ayrılması üçün 1988-ci ildə
qlobal “bioetika” anlayışını irəli sürmüşdür (“Dirçəliş XXI əsr”, 2008, No 124-125). Ekoetikaya bu
aspektdə cəmiyyət–təbiət arasında hüquqi, sosiosiyasi, geoiqtisadi, mədəni, etik, estetik, mənəvi və
s. münasibətlərə fəlsəfi bir baxışlar sistemi olaraq yanaşılır.
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İctimai fikir tarixinə nəzər salsaq görürük ki, yunan filosofu Aristotel insan cəmiyyətində olan
bərabərsizliyi, həmçinin canlılara qarşı insanın davranışını təbii bilirdi, hətta Platon da bu mövqedə
idi. Azərbaycan klassiki Füzulinin “Meyvələrin söhbəti” əsəri bir növ canlı aləmə qarşı münasibəti
əks etdirirdi. Dövrünün tanınmış filosof və aqronomu olan Foma Akvinski də təbiətə qarşı vəhşi
münasibətə və insan–təbiət bağlılığında insanın istismarçı hakimliyinə yönəlmiş doktrina hazırladı.
Bu doktrina isə sonradan Avropada dominant nəzəriyyəyə çevrildi. Sonrakı dövrlərdə də canlıların
yaşam məsələsinə laqeydlik var idi. Müəyyən mənada bitki və heyvanları həyat üçün gərəkli bilsələr də, vacib tələbat üçün onların istifadəsinə qarşı deyildilər. Düşüncələrdə belə bir sual vardı ki,
onların yaşamaq haqqını hansı hüquqi qanunla təsbit etmək olar? Tutaq ki, pişiklə insan arasındakı
yaşam münasibətləri müəyyən mənada qəbul oluna bilirsə, bəs onda ağacların yaşam haqda hüquqlarını necə rəsmiləşdirmək mümkündür? Sonrakı dövrdə amerikalı filosoflar R.U.Emerson və
H.Torro təbiəti insan etikasının və mənəvi inkişafının əsas tərkib hissəsi olaraq göstərmişdir. Bu baxımdan meşə ehtiyatları üzrə alim Gifford Pinçota görə, “bütün təbii obyektlər və hadisələrə, o
cümlədən oduncağa, yemlərə, təmiz suya, canlı təbiətə, növlərin müxtəlifliyinə və hətta gözəl landşafta təbii ehtiyatlar kimi baxmaq olar və təbiətin düzgün idarə olunması dedikdə, bu ehtiyatların insanın rifahı naminə səmərəli, uzunmüddətli istifadəsi nəzərdə tutulmalıdır”.
Bəs biomüxtəliflik nədir? Biomüxtəliflik “bioloji” və “müxtəliflik” ifadələrinin qısa formasından yaranmışdır. Biomüxtəliflik Yer planetində olan həyatın növmüxtəlifliyinin hamısına (bitki,
heyvan, göbələklər, mikroorqanizmlər və s.) və onların formalaşdığı mühitə aiddir. Bioloji resurslar
həqiqi canlılardan (xüsusi quş növü, xüsusi yetişdirilən buğda, arpa və s. növlər) ibarətdir. Bioloji
müxtəliflik isə daha çox həyatın atributudur (quş növlərinin dəyişkənliyi, dünyada dənli bitkilərin
genetik dəyişkənliyi, meşə növləri və s.).
Biomüxtəliflik haqqında əsas siyasi-hüquqi tənzimlənmə 1992-ci il Konvensiyasında öz əksini tapmışdır. Qəbul olunmuş Konvensiyanın əsas vəzifəsi – bioloji müxtəlifliyin yalnız beynəlxalq
əməkdaşlıq yolu ilə xilasının mümkünlüyüdür.
Konvensiyada əsas məqsəd bioloji müxtəlifliyin qorunması, ondan sabit istifadə olunması, əldə olunmuş gəlirlərdən birlikdə faydalanmaqdır.
Biomüxtəliflik haqqında Konvensiya 2000-ci ilin martında Azərbaycan Respublikasının Milli
Məclisi tərəfindən ratifikasiya olunmuşdur. 1998-ci ildə Danimarkada Orhus Konvensiyası qəbul
olunmuşdur ki, Azərbaycan 1999-cu ildə bu konvensiyaya da qoşulmuşdur. Bu, ətraf mühit hüquqları ilə insan hüquqlarını birləşdirən müqavilədir və əsasən maarifləndirici xarakterə malikdir.
2000-ci ilin yanvar ayında Monrealda Bioloji Müxtəliflik haqqında Konvensiyaya əlavə Protokol qəbul edilmişdir. Bu, BMT-nin Biomüxtəlifliyin qorunması üzrə əsas sənədidir. XXI əsrin əvvəllərində isə UNEP tərəfindən “Qlobal ekoloji perspektiv 2000” proqramı qəbul edildi. Təbii ki,
Azərbaycan konvensiyalara qoşulduqdan sonra 2001-ci ildə Bioloji Müxtəlifliyin Genetik ehtiyatlar
üzrə Dövlət Komissiyası yaradıldı, 2002-ci ildə müvafiq Strategiya və Fəaliyyət Planı hazırlandı. 07
dekabr 2009-cu il tarixində BMT, Danimarkanın Kopenhagen şəhərində Biomüxtəlifliyin mühafizəsi və Qlobal istiləşmə ilə bağlı “İqlim” sammiti keçirdi. Sammitdə 2010-cu il “beynəlxalq biomüxtəliflik” ili elan olunmuşdu. Hər il may ayının 22-si Azərbaycanda da “biomüxtəliflik günü” kimi
qeyd olunur.
Biz hüquqi aspektlərdən bəhs etdik. Sözügedən konvensiyaların imzalanması Ulu Öndər Heydər Əliyev siyasətinin gerçəklikləri, Prezident İlham Əliyev strategiyasının göstəriciləridir. Birinci
Vitse-prezident Xanım Mehriban Əliyevanın fəaliyyətində də bu siyasət 2019-cu ildə “Nəsimi ili”
çərçivəsində ölkədə 650 ağacın əkilməsi nümunəsində öz əksini tapmışdır. Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın rəhbərliyi ilə İDEA təşkilatının “Hərəyə bir ağac” və “Heyvanları qoruyaq” adlı kampaniyaları da bu sıradandır.
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QARABAĞ REGİONUNUN DAVAMLI İNKİŞAFINDA BİTKİ MÜXTƏLİFLİYİNİN
QORUNMASI VƏ BƏRPASI
Validə Əli-zadə
AMEA-nın Botanika İnstitutu
30 il ərzində Ermənistanın Azərbaycan ərazisində hərbi texnikadan geniş istifadə etməsi nəticəsində ətraf mühitin qanunsuz olaraq məhv edilməsi, istismarı və ya dəyişdirilməsi ekoloji fəlakət
zonalarının meydana gəlməsinə və orada yaşayan əhalinin normal həyat şəraitinə qarşı yönəldilmiş
"ekoloji təcavüz"dür. Qarabağ ərazisində özünəməxsus bitki-floristik rayonlaşdırma, nadir və nəsli
kəsilməkdə olan bitki və göbələk növlərinin qorunması və bərpası üzrə Milli Strategiyanın fəaliyyət
planının əlaqələndirilməsi üçün müasir yanaşmalardan istifadə etmək məqsədəuyğundur. Azad edilmiş ərazilərdə baş verən ekoloji dəyişikliklərin öyrənilməsi və sürətli bərpa potensialının qiymətləndirilməsi üçün müxtəlif təşkilatların iştirakı ilə yeni vasitə və texnologiyaların Qarabağın deqradasiyaya uğramış ekosistemlərinin reabilitasiyasının planlaşdırılmasına cəlb edilməsi zəruridir. Müharibə və eyni zamanda kimyəvi çirklənmələr yerli flora və faunanın populyasiyalarının azalması ilə yanaşı, bu təsirə məruz qalmış ekosistemlərdə növ müxtəlifliyinin azalmasına da gətirib çıxarır. Bu
ekosistemlərin bərpası üçün optimal strategiyaların işlənib hazırlanması bioloji sistemlərin pozulmasının xarakterindən, zəifliyindən və davamlılığından, habelə mənfi nəticələrin yumşaldılması
müddətindən asılıdır. Bu baxımdan ekosistemlərin inkişafının keçmiş və indiki tendensiyalarının
müəyyən edilməsi (antropogen amillərin və iqlim dəyişmələrinin təsiri), biomüxtəlifliyin öyrənilməsi region təbiətinin və ekosistemlərinin gələcək inkişaf senarilərinin proqnozlaşdırılması üçün
vacibdir. Mövcud biliklərin təhlili əsasında monitorinq işlərini planlaşdırmaq və toplanmış materialların AMEA Botanika İnstitutunun Herbari Fondunda saxlanılan Qarabağ ərazsindən yığılmış əvvəlki nümunələrlə müqayisə edilməsi mümkün olacaqdır. Bu da yeni nomenklaturaya uyğun olaraq
Qarabağdakı bitki növlərinin siyahısının tərtib olunmasına və Azərbaycan florasının məlumat bazasına daxil edilməsinə imkan verəcəkdir.
Nadir və nəsli kəsilməkdə olan növlərin monitorinqi, populyasiyalarının vəziyyətinin öyrənilməsi, in situ və ex situ qorunması məqsədilə toxum fondunun yaradılması, kosmik peyklərdən istifadə olunmaqla, bitki növlərinin yayılma areallarının elektron xəritələrinin hazırlanması, fitosenoz
komponentlərinin vəziyyətinin operativ qiymətləndirilməsi üçün bitkilərin böyümə və inkişafının
idarə olunmasına xidmət edən rəqəmsal texnologiyaların işlənib hazırlanması və tətbiq edilməsi, iqtisadi cəhətdən əhəmiyyətli, çoxsaylı faydalı bitki növlərinin xüsusi yer tutduğu Qarabağ florasının
zəngin müxtəlifliyini nəzərə alaraq, növlərin tərkibi, arealları, fitosenotik xüsusiyyətləri və ehtiyatlarının öyrənilməsi, bioloji müxtəlifliyin itirilməsinə səbəb olan invaziv bitki növlərinin aktivliyinin
artması ilə əlaqədar onların monitorinqinin aparılması, statusunun və yerli floraya təsir dərəcəsinin
müəyyənləşdirilməsi üzrə vacib olan çöl tədqiqatlarının aparılması və nəticələrin mövcud məlumat
bazalarına daxil edilməsi – bütün bunlar yaxın gələcəkdə aparılacaq tədqiqat işlərinin əsas mövzusu
olmalıdır.
Tədqiqatların nəticələrinin yeniliyi və miqyası bitki müxtəlifliyinin qorunub saxlanılması,
bərpası və səmərəli istifadəsi üçün elmi əsas yaradır və ölkəmizin potensialının artırılmasında olduqça əhəmiyyətlidir. Həmçinin populyasiyaların və növlərin tamamilə məhv edilməsinə səbəb ola
bilən antropogen amillərin ekoloji perspektivlikli və keyfiyyətli qida donoru olan təbiətə təsiri geniş
və spesifikdir, bu isə bitki ehtiyatlarının müxtəlifliyi və onların istifadəsinin ekoloji qiymətləndirilməsi üçün uğurlu siyasətın aparılmasının təminatçısı ola bilər.
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QARABAĞIN QIRMIZI SİYAHILARI, İNTRODUKSİYA VƏ
REİNTRODUKSİYA MƏSƏLƏLƏRİ
Vaqif Novruzov
Gəncə Dövlət Universiteti
Qarabağın mürəkkəb geomorfoloji relyefi, füsunkar təbiəti bir çox nadir relikt və endem növlərin qorunub saxlanması üçün əlverişlidir. Bununla belə, Qarabağın bir çox bitki və heyvan növləri
erməni vandalizmi nəticəsində nadirləşərək məhv olmuş və ya məhv olma təhlükəsi ilə üzləşmişdir.
Ölkəmizdə bitkilər aləminin qorunması həm ölkə qanunvericiliyində, həm də 1989-cu ildə nəşr
olunmuş Azərbaycan SSRİ-nin bitki və heyvanlarının “Qırmızı kitab”ının birinci nəşrində və 2013cü ildə nəşr olunmuş ikinci nəşrində təsbit edilmişdir. Birinci nəşrə 140, ikinci nəşrə 300 bitki növü
daxil edilmişdir. Birinci nəşrdəki 140 növdən 30-nun – Fişer şterinbergiyası (Sternbergia fischeriana (Herb)M. Roem), Hirkan şümşadı (İlex hyrcana Pojark), Kamilla süsəni (İris camillae Grossh.),
azşüalı zərəfşan (Zeravschania pauciradiata (Tamasch) M.Pimer), Qafqaz xədicəgülü (Galanthus
caucasicus (Baker.) Grossh), İtikənarlı süsən (İris acutiloba C.A.Meyer), Uzunyappaqlı səhləb
(Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch), Şərq çinarı (Platanus orientalis L.), Qaya dovşanalması
(Coteneastr saxatilis Poyark), Üçfullu nektaroskordum (Nectaroscordum tripedale (Trautv)
Grossh), Vələsyarpaq azat (Zelkova carpinifolia (Pall.) K. Koch.), Alp vudsiyası (Woodsia alpina
(Bolt) S.F. Gray) və s. – arealının əsas hissəsi Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edilmiş
ərazilər olmuşdur. 10 növün – Gözəl təkəsaqqal (Scorzonera pulchra Lomak.), Qarabağ tülpanı (Tulipa karabachensis Grossh.), Araz palıdı (Quercus araxina (Trautv) Grossh.), Şmidt dağ laləsi (Tulipa schmidtii Fomin.), Şoranyer qarğasoğanı (Gladiolus holophilus Boiss.), Kuznetsov əsməsi
(Anemone kusnetzowii ex Grossh.), Sağsağan gülxətmisi (Alcea sachsachanica İljin), Zəngilan gəvəni (Astragalus zangelanus Grossh.), Qarabağ güləvəri (Centaurea karabajhensis (Sosn.) Sosn.)
təbiətdə arealı yalnız Qarabağdır. “Qırmızı kitab”ın ikinci nəşrinə isə bəzi istisnalarla birinci nəşrdə
olan bütün növlər daxil edilmişdir. Bu növlərin xilas edilməsi üçün tədbirlərin görülməsi barədə dəfələrlə beynəlxalq konfrans və simpoziumlarda, o cümlədən 2005-ci ildə Avstriyanın paytaxtı Vyana şəhərində keçirilən Botaniklərin XVII beynəlxalq konqresində dünya botanikləri qarşısında məsələ qaldırılmasına baxmayaraq, heç bir nəticəsi olmamışdır. Nadir və məhvolma təhlükəsinə məruz
qalan bu növlərin mühafizəsi yalnız “Qırmızı kitab”a daxil edilməklə başa çatmışdır. Bu gün Azərbaycanın “Qırmızı kitab”ının hər iki nəşrinə daxil edilmiş nadir və məhvolma təhlükəsində olan bitki növlərinin taleyi necədir? Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin təbiri ilə
desək, 44 günlük Vətən müharibəsindəki qələbəmiz bu sualın cavabını artıq vermişdir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, Birinci xanım Mehriban Əliyeva və
qızları Leyla Əliyeva Bəsitçay Dövlət Təbiət Qoruğunda çinar ağacları əkərək, Qarabağda introduksiya və reintroduksiyanın əsasını qoydular. Payız ağacəkmə kampaniyası çərçivəsində işğaldan azad
olunmuş Füzuli, Ağdam və Qubadlı rayonlarının ərazilərində də ağacəkmə tədbirləri keçirilərək
yerli şəraitə uyğun müxtəlif cinsli ağaclar əkilmiş və meşəcinsli ağac toxumları səpilmişdir. AMEA
Rəyasət Heyətinin 16 oktyabr 2019-cu il tarixli 14/11 nömrəli qərarı ilə Azərbaycan Respublikasının “Qırmızı kitab”ının III nəşrinin hazırlanması qərara alınmışdır. Şübhəsiz ki, nadir və nəsli kəsilməkdə olan növlərin tədqiqi üzrə mütəxəssislər tərəfindən Qarabağda intensiv monitorinqlər keçirilləcək, beynəlxalq səviyyədə qorunma meyarları müəyyənləşdirilərək, “Qırmızı kitab”ın III nəşri
faktik materiallar əsasında tərtib olunacaqdır.
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İŞĞALDAN AZAD OLUNMUŞ ƏRAZİLƏRİN YAY OTLAQLARININ
GEOBOTANİKİ TƏDQİQİ
Elşad Qurbanov
Bakı Dövlət Universiteti
Kiçik Qafqaz təbii vilayətinin ən böyük torpaq ehtiyatlarına və zəngin faydalı qazıntılara malik olan ərazisi Kəlbəcər və Laçın rayonlarıdır. Regionun ən böyük rayonlarından olan Kəlbəcərin
ümumi sahəsi 3050 km²-ə bərabərdir. Bu rayonun ərazisindəki yay otlaqları erməni işğalından əvvəl
Kəlbəcər, Beyləqan, Ağcabədi, Tərtər, Samux, Ağdam, Cəbrayıl və digər rayonların köçəri qoyunçuluğunun inkişafı üçün təbii yem bazası kimi istifadə olunmuşdur (müvafiq rayonların istifadəsinə
təhkim olunmuş yay otlaq sahələri 93354 hektardır).
Ərazinin yay otlaqlarının relyefi əsasən yüksək dağlıqdır (Murovdağ, Şahdağ, Şərqi Göyçə,
Mıxtökən və Qarabağ yaylasının bir hissəsi). Ən yüksək zirvələri Camış dağı (dəniz səviyyəsindən
hündürlüyü 3724 m) və Dəlidağdır (3616 m). Əsas çayları Tərtər və onun qolları – Lev çayı və Tutqunçaydır, Alagöl və Zalxa göllər kimi çox gözəl gölləri vardır. Kəlbəcər rayonunun yay otlaq sahələri əsasən alp və subalp çəmənlər zonasında, çimli dağ-çəmən və çəmən-bozqır torpaqlarında bitki
örtüyü formalaşmışdır. Dəniz səviyyəsindən 2500 metrdən 3500 metrədək yüksəklikdə – alp zonasında taxılotulu formasiyasının növ tərkibində Titrəyən ağbığ (Nardus stricta), Ala topal (Festuca
varia), Alp dişəsinin (Poa alpina) dominantlığı ilə çəmənliklər təsadüf olunur; fitosenozda Zəngçiçəyi (Campanula), Şehduran (Alchemilla) və s. üstünlük təşkil etdiyi müxtəlifotlu alp çəmənlikləri
geniş yayılmışdır. Ərazinin sututar sahələrində Cillik (Carexeta) çəmənliklərinə tez-tez rast gəlinir.
“Azərbaycanın təbii yem sahələrinin səmərəli istifadəsinə dair 2005-ci ilədək Baş Sxem”ində
qeyd olunduğu kimi, Kəlbəcər rayonunun yay otlaq sahələri 74840 hektardır. İşğaldan əvvəl bu rayonun yay otlaqlarının əsas bitkiliyində aşağıdakı formasiya və assosiasiyalara rast gəlinirdi: Ağbığlıq; Alp qırtıclı – Qafqaz cirəlik; Qoyun topallı – Şübhəli çəmən yoncalıq; Ala tarlaotuluq; Ala
tonqalotuluq; Qafqaz nazikbaldırlı – İpəkli şehduranlıq; Alp pişikquyruqluq; Steven zəncirotulu –
Çəmən dişəlik.
Kəlbəcər rayonunun yay otlaqlarının orta məhsuldarlığı 15,4 sent/ha-dır, 100 kq quru otda
52,7 kq yem vahidi saxlanır. Yay otlaq mövsümündə (istifadə və ya otarma müddəti 120 gün) sahənin 1 hektarında 5,2 baş kiçikbuynuzlu mal-qara (qoyun-keçi) bəsləmək mümkündür.
Regionda yay otlaqlarının geniş yayıldığı ərazilərdən biri də Laçın rayonudur ki, onun sahəsi
1840 km²-dir. Burada xüsusi qorunan ərazilərin torpaqlarına Qaragöl Dövlət Təbiət Qoruğu aiddir
ki, onun əraziləri Laçın rayonunun ən böyük yay otlaqlarından biri hesab olunur. Adətən yay otlaqlarının relyefi dağlıq ərazilərdir ki, bu ərazidə Qarabağ silsiləsinin cənub-şərq yamacları və şimalında isə Mıxtökən silsiləsi yerləşir. O cümlədən, rayon ərazisinin cənub-qərb hissəsində Qarabağ yaylası formalaşır. Rayonun ən yüksək zirvəsi Qızılboğaz dağı (3594 m) hesab olunur. Əsas çayları –
Həkəri, Şəlvə və Pircənis çaylarıdır. Həkəri çayı 950 metr yüksəklikdən Şəlvə və Hocazsu çaylarının qovuşmasından yaranır. Şəlvə çayının mənbəyi Mıxtökən silsiləsində 2580 metr yüksəklikdə
yerləşir.
Bu rayonun ərazisində yerləşən yay otlaqlarının ümumi sahəsi 53.334 hektardır. Laçın rayonunun ərazisindən işğaldan əvvəl Laçın, Cəbrayıl, Ağcabədi, Füzuli, İmişli və digər rayonların yay
otlaqları kimi (70.156 ha) istifadə olunmuşdur.
Laçın rayonunun yay otlaqlarının bitkiliyində (yüksək dağlıq zonasında) alp və subalp çəmənləri geniş arealda rast gəlinir. İşğaldan əvvəl ərazidə Tüklü tarlaotulu – Nazikayaqlıq; Orta çəmən
yoncalı – Çəmən topallıq; Çobantoxmaqlı – Çəmən topallığı; Qoyun topallı – İpəkli şehduranlı; Bənövşəyi arpalı – Ağ çəmən yoncalıq; Alp dişəli – Qəmgin cillik; Topallı – Qafqaz şehduranlıq formasiya və assosiasiyaları geniş yayılmışdır.
Bu rayonun ərazisində yerləşən yay otlaqlarının ümumi sahəsi 53.334 hektardır. Laçın rayonunun yay otlaqlarının (istifadə müddəti 120 gün) orta məhsuldarlığı 18,0 sent/ha-dır, 100 kq quru
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otda 57,9 kq yem vahidi təşkil edir. Otlaq tutumu 1 hektarda 6.7 baş kiçikbuynuzlu mal-qara hesablanır.
Qubadlı rayonu – sahəsi 800 km²-dir. Relyefi əsasən dağlıqdır. Rayonun ərazisi Qarabağ silsiləsinin cənub-qərb (Topağacı dağı – 2010 m., Pirdağ – 1316 m.), Bərgüşad silsiləsinin şərqi (Qartız
dağı – 1277 m) və Qarabağ yaylasının cənub-şərq (Qurbantəpə dağı – 1976 m) hissəsinə aiddir. Qarabağ yaylasının cənub-şərq qurtaracağı olan Yazı düzü ərazidə 450 metrədək enərək maili və dalğalı İncə, habelə Gəyən düzünə keçir. Əsas çayları Araz çayı hövzəsinə daxil olan Bazarçay, Bərgüşad, Meydandərəsi və Həkəri çaylarıdır. Bu ərazidə müəyyən qədər yay otlaqlarına rast gəlinir.
Yuxarıda qeyd edilən rayonların təbii yay otlaqlarının məhsuldarlığının işğaldan sonra yüksəldilməsi və yem keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması üçün tədbirlərin aparılması məqsədyönlüdür. Bu da
öz növbəsində otlaq ekosisteminin və ətraf mühitin qorunmasına xidmət edəcəkdir.
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QARABAĞIN FLORASI, BİTKİ ÖRTÜYÜ VƏ BİTKİ EHTİYATLARININ TƏDQİQİNİN
ƏSAS İSTİQAMƏTLƏRİ
Aydın Əsgərov
AMEA-nın Genetik Ehtiyatlar İnstitutu
1. Qarabağın botaniki-coğrafi rayonlaşdırılması ərazinin biomüxtəlifliyinin tədqiqi üçün çox
önəmlidir. Çox vaxt botaniklər “Azərbaycan florası” çoxcildliyində qəbul edilən rayonlaşdırma sxemindən 2 rayonu (“Kiçik Qafqazın mərkəzi” və “KQ-nin cənubu”) Qarabağın bütöv sərhədləri hesab edilir. Biz Qarabağı daha geniş anlamda, fiziki coğrafi rayonlar çərçivəsində qəbul edirik: şimaldan Murovdağ silsiləsi, Tərtərçayın Kür çayına birləşən ərazisi; şərqdən – Kürün sağ sahili; cənubdan – Arazboyu ərazi; qərbdən respublikamızın Ermənistanla dövlət sərhəddi.
2. “Azərbaycan florası” çoxcildliyinin yeni nəşrinə başlanılması, “Qarabağ florası”nın tərtib
edilməsı. Bu işlərin həyata keçirilməsi Qarabağın biomüxtəlifliyinin əhatəli tədqiqində çox önəmlidir. Biz hazırda Qarabağ florası haqqında fraqmental məlumatları 70 il öncə, rus dilində yazılmış
“Флора Азербайджана” 8-cildliyindən, nəşri başa çatmamış 3-cildlik “Azərbaycanın ağac və kolları” (Prilipko, Agamirov və b., 1961-1970), eləcə də 3-cildlik “Azərbaycanin ali bitkiləri” (Əsgərov, 2005-2008), ”Azərbaycan florasının konspekti” (Əsgərov, 2011), “Azərbaycanın bitki aləmi”
(Əsgərov, 2016), ”Папоротники Кавказа” (Аскеров, 2001), “Злаки Азербайджана” (Мусаев,
1991) və bəzi cinslər üzrə aparılan tədqiqatlardan əldə edə bilirik. Qarabağ ərazisində 2500-dən çox
ali bitki növlərinə rast gəlinir ki, bu da Azərbaycan florasının 50%-ni təşkil edir.
3. “Qarabağın bitki örtüyü (bitkiliyi)” monoqrafiyası və irimiqyaslı bitkilik xəritəsinin tərtib
edilməsı. Qarabağın bitkiliyi haqda xüsusi tədqiqat işi aparılmamışdır. Fraqmental məlumatları
L.Prilipkonun “Растительный покров Азербайджана” (1970), V.Hacıyev və başqalarının “Kiçik
Qafqazın flora və bitkiliyi” (1990) əsərlərindən əldə etmək olar. Qarabağda Azərbaycanın əsas bitkilik tipləri, xüsusən meşə, bozqır, alp və subalp, qaya bitkiliyi geniş təmsil olunmuşdur.
4. Qarabağın bitki ehtiyatları da əhatəli tədqiqatlar tələb edir. Qarabağa aid Dövlət Proqramında “Qarabağın təbii ehtiyatlar atlası”nın yaradılması nəzərdə tutulur. Lakin bu məqsədlə öncə biosistematik tədqiqatlar aparılmalıdır. Hazırda bizim rəhbərliyimiz altında “Qarabağın bitki genetik
ehtiyatları” mövzusu üzrə tədqiqat işi aparılır. İlkin araşdırmalara görə, Qarabağda bitki genetik ehtiyatları 13 genefond qrupuna aid (yabanı qida (yeyilən) ot bitkiləri; yabanı tərəvəz-bostan bitkiləri;
meyvə və giləmeyvə bitkiləri; ədviyyat bitkiləri; dənli taxıl bitkiləri; dənli paxlalı bitkilər; paxlalı
yem bitkiləri; yem otları; dərman bitkiləri; yağlı, efiryağlı bitkilər; texniki bitkilər; balverən bitkilər;
boyaq bitkiləri) 1300 növlə təmsil olunur. Yaxın illərdə həmin növlərin arealları dəqiqləşdiriləcək,
bioekoloji səciyyəsi, ehtiyatı, mühafizəsi və istifadəsi imkanları araşdırılacaqdır.
5. Qarabağın nadir və itmək təhlükəsində olan bitki növlərinin tədqiqi, “Qırmızı” və “Yaşıl”
kitabların tərtib edilməsi. Bu tədqiqatları aktual edən əsas amil ərazinin florasının 30 ilə yaxın bir
dövrdə erməni işğalı altında olmasıdır. Bu müddətdə düşmən 54 min hektardan çox meşələrimizi
məhv etmiş, ümumi sahəsi 43 min hektar olan 2 dövlət qorugu, 4 dövlət təbiət yasaqlıgı, yüzlərlə təbiət abidəsi kimi qeydiyyata alınmış çoxyaşlı agacları tələf etmiş, bitki örtüyümüzdə fitogenosid törədilmişdir.
İlkin araşdırmalarla burada 57 fəsilə və 99 cinsə aid 165 nəsli kəsilmək təhlükəsində olan, 34
fəsilə və 84 cinsə aid 119 endem və subendem növlər qeydə alınmışdır. Dünya təcrübəsi əsasında
meşələrimizin bərpası ən önəmli məsələlələrdəndir. Xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərinin
(Milli park, Dövlət qorugu, rezervat və s.) öyrənilməsi, onların genişləndirilməsi və yenilərinin yaradılması geniş tədqiqatlar tələb edir. Bu məsələlərin həlli Qarabaga aid Dövlət Proqramında da nəzərdə tutulmuşdur.
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BƏSİTÇAY DÖVLƏT TƏBİƏT QORUĞUNUN MEŞƏ EKOSİSTEMİNİN
BİOLOJİ MÜXTƏLİFLİYİ
Tofiq Məmmədov*, Minarə Həsənova, Leyla Atayeva
AMEA-nın Dendrologiya İnstitutu
Bəsitçay vadisindəki çinar meşəsi təkcə Azərbaycanın deyil, bütün Avropa təbiətinin nadir incisidir. Azərbaycanda Sovet hakimiyyətinin ilk illərində Zəngəzur torpaqlarının Ermənistana verilməsi ilə Bəsitçay vadisindəki çinar meşəsinin bir hissəsi – Xaçınçay və Şixavuz çay vadiləri boyunca yayılan ağaclar Qafan rayonunun Nerkin-Hand, Sav və Şixavuz kəndləri ərazisində qalmışdır.
Azğınlaşmış düşmənin törətdiyi vəhşilik ərazidə sertifikatlaşdırılmış Şərq çinarlarını məhv olma
təhlükəsi ilə üz-üzə qoymuşdur. Bəsitçay Dövlət Təbiət Qoruğunda əsasən Şərq çinarı (Platanus
orientalis L.) dominantlıq təşkil edir. Burada yaşı 100-200 il, diametri 80-120 sm, hündürlüyü 2530 metr olan çoxsaylı nümunələr vardır.
İşin əsas məqsədi Bəsitçay Dövlət Təbiət Qoruğunun bitki taksonlarının təbii arealının araşdırılması, ərazinin ekoloji vəziyyətinin qiymətləndirilməsi, antropogen təsirə məruzqalma səviyyəsinin müəyyənləşdirilməsi olmuşdur. Monitorinqlər zamanı peyk görüntülərindən, müxtəlif məlumatlardan və GPS kordinatlarından istifadə edilmişdir.
Zəngəzur silsiləsinin şərq yamaclarından axan Bəsitçay boyunca 12-15 km məsafədə təbii
Platanus orientalis L., şimalda Pistacia vera, Mespilus germanica, Celtis caucasica Willd., Rhamnus pallasii, Paliurus spina-christi, Crataegus monogyuna və s. ibarət olan kserofit meşə örtüyü,
cənub istiqamətində Quercus orientalis, Carpinus orientalis növlərindən ibarət meşəlik massivi yerləşir.
Monitorinq zamanı ərazidə meşəliyin I yarusunu tutan çinar ağacı ilə adi qozun (Juglans regia
L.) qarışıq ağaclıq yaratdığı müşahidə olunur. II yarusda Qafqaz dağdağanı (Celtis caucasica), çay
kənarında isə qovaq (Populus L.), qarağac (Ulmus L.), uzunsaplaq palıd (Quercus longipes L.) növlərinə rast gəlindiyi müşahidə edilmişdir. Ərazinin relikt və endemik bitki növləri də araşdırılmış,
ümumilikdə 7 növ – 5 ağac və 2 kolun olduğu müəyyənləşdirilmişdir.
Monitorinq nəticəsində Bəsitçay Dövlət Təbiət Qoruğunun dağlıq hissəsinin meşə örtüyündə
10, quru daşlı yamaclarda 9, Sürtün massivində – 800 m-dən 1400 m-dək yüksəkliklərdə 8 növ müəyyən olunmuşdur.
Ərazidə yayılmış Şərq çinarı, giləmeyvəli qaraçöhrə, ayı fındığı, Araz palıdı, yalanqoz, Qafqaz dağdağanı, buase armudu, söyüdyarpaq armud, saqqızağacı, Qafqaz xurması kimi nadir və nəsli
kəsilməkdə olan relikt növlərlə yanaşı, adi nar, meşə üzümü, tut, iydə, yulğun kimi növlərin mənfur
ermənilərin iyrənc əməlləri nəticəsində məhv olmaq təhlükəsində olduğu müəyyənləşdirilmişdir.
Qoruğun ərazisində “Qırmızı kitab”a daxil olan 5 növ – Platanus oriaentalis L., Pyracantha
coccinea M.Roem., Iris paradoxa Steven. Crocus adami J.Gay., Ophrys caucasica Woronow müşahidə edilmişdir.
Qoruq ərazisindən 2021-ci ilin mart ayının 6-da 10-25 sm dərinlikdən götürülən 1-ci torpaq
nümunəsi orta məhsuldardır, analiz nəticəsində bəlli olmuşdur ki, torpağın pH göstəricisi zəif qələvi
(7,8), elektrik keçiriciliyi 520 cm/mS olub, metal ionları vardır. Burada nitrat azotu (NO32) xeyli
çoxdur, bu ona dəlalət edir ki, torpaqda azot bakteriyaları fəaliyyət göstərməkdədir. Kalium ionları
ərazidə (K+) 350 mq/q olub, torpağın su saxlama qabiliyyətinin az olduğunu təsdiq edir. Nümunədə
mis ionları (Cu2+) standart göstəricidən təxminən 3 dəfə çoxdur, ərazi otlaq sahəyə aiddir. Maqnezium ionları (Mg2+) isə əksinə, 2 dəfə, kükürd (SO42-) və fosfor (P2O53-) ionları mineral halda 3 dəfə
standartdan aşağıdır. Bu nümunədə Ca duzları 2, xlorid duzları 3 dəfə standartdan yüksəkdir, bu nəticələr ərazinin orta şoran torpaq olduğunu təsdiqləyir. Alüminium ionu cəmi 0,8 mq/q, dəmir ionu
(Fe2+) çox azdır, manqan ionu (Mn2+) tamamilə yoxdur. Qeyd etdiyimiz analizlərin nəticələrinə görə, belə torpağa üzvi və mineral gübrələrin verilməsi məhsuldarlığın artmasına imkan verə bilər.
İkinci nümunə sahil torpağıdır, onun pH göstəricisi 7,1-dir, yəni neytral mühitlidir. Bu da ərazinin daima su axarı ilə yuyulduğunu sübut edir. Torpaqdan üzvi və mineral elementlər yuyuldu40
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ğundan, ağır metal ionları hesabına elektrik keçiriciliyi yüksəkdir (920 cm/mS), nitrat azotunun
27,0 mq/q, kalium ionlarının (K+) 360 mq/q olması bu torpağın susaxlama qabiliyyətinin zəif olduğunu göstərir. Torpaqda üzvi gübrənin azlığı, mis ionlarının, maqnezium ionlarının standartdan aşağı olması, kükürdlü birləşmələrin 5 dəfə normadan az, fosfor ionlarının heç olmaması torpağın əkin
üçün yararsız olduğunu təsdiqləyir. Bu torpaqlarda kalsium və xlor ionlarının miqdarı standartdan
yüksək olub, xeyli şoranlaşmış haldadır. Nümunədə alüminium və manqan ionları tapılmamışdır,
dəmir ionları isə standart göstəriciyə yaxındır. Belə torpaqların əkin sahəsi olaraq seçilməsi məqsədyönlü deyildir.
Qarabağın təbii sərvətləri, xüsusən bitki ehtiyatları ermənilər tərəfindən amansızcasına talan
edilmişdir. Bəsitçay Dövlət Təbiət Qoruğunda Qırmızı palıd ağacları kökündən çıxarılaraq doğranılmış, mebel istehsal edilmiş, çox hissəsi isə xarici ölkələrə satılmışdır. Qoruq ermənilər tərəfindən
talan edilməklə ərazidəki bitki örtüyünün tamamilə məhv olmaq təhlükəsi yaranmışdır.
Monitorinq nəticəsində ərazinin dağlıq hissəsinin meşə örtüyündə İberiya palıdı (Quercus iberica) və Qafqaz vələsinə (Carpinus caucasica), ardıcın 2 növünə – ağıriyli ardıc (J.foetidissima), alçaqboylu ardıc (Juniperus depressa Stev.) və kütyarpaq saqqızağacına (Pistacia mutica), qarışıq çinarlıqlarda qoz, dağdağan, tut, söyüd, qovaq, yemişan, itburnu, murdarça, quru-bozqır, dağ kserofil
bitkiləri, kolluqlar, qaratikan və s. bitkilərə rast gəlinmişdir.
Quru daşlı yamaclarda Araz palıdı (Q.araxina), Qafqaz dağdağanı (Celtis caucasica Willd),
Şərq vələsi (C.orientalis), kütyarpaq saqqızağacı (P.mutica), İberiya ağcaqayını (Acer iberica),
Araz qarağacı (Ulmus araxina.), söyüdyarpaq armud (Pyrus salicifolia), ardıc ilə seyrək meşəliklər
yaradır. Bu meşəliklərdə kserofit kollardan tikanlı dəvəqıran (Atraphaxis spinosa), İberiya doqquzdonu (Lonicera iberica), xırdameyvə albalı (Cerasus microcarpa), ortaboy acılıq (Ephedra intermedia Schrenk. Et. C.A.Mey.), kol jasmini (Jasminum fruticans), pallas murdarçası (Rhamnus pallasii)
və qaratikan (Paliurus spina-christi) təbii halda yayılmışdır.
Ümumilikdə, monitorinqlərin nəticəsində Bəsitçay Dövlət Təbiət Qoruğunda 27 növ ağac, 18
kol və 11 ot bitki növü qeydə alınmışdır. Bunlardan 17 ağac, 3 kol, 3 ot bitki növü nadir və nəsli kəsilməkdə olan bitkilər, 6 ağac 2 kol bitkisi isə relikt və endemik bitkilər müəyyən olunmuşdur.
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QARABAĞ BÖLGƏSİNİN ETNOBOTANİKİ TƏHLİLİ
Səyyarə İbadullayeva
AMEA-nın Botanika İnstitutu
Bitkilər insanların yaşayışı üçün tibbi, təsərrüfat, ərzaq və yem kimi əsas ehtiyaclarını ödəyir.
Hər hansı regionda müəyyən bitkilər yoxa çıxa bilər və bununla da onlar haqqında bütün biliklər həmişəlik yox olar. Qarabağ ərazisi 30 ilə yaxın bir müddətdə işğal altında olduğu üçün olduqca əhəmiyyətli olan bəzi bitkilər son zamanlar artıq əhalinin təsərrüfat həyatında elə də mühüm rol oynamamışdır, belə ki, öz ata-baba yurdundan didərgin düşmüş insanlar artıq böyük şəhərlərdə məskunlaşmış və bir çox faydalı bitkilərin istifadəsi barədə məlumatlar unudulmuşdur. Azərbaycan florasında olan ümumi bitkilərin 35%-dən çoxu (1350 növ) zəngin flora və rəngarəng bitki örtüyü ilə
formalaşmış Qarabağda yayılır [Флора Азербайджана: В 8-х т. 1952-1961].
Hələlik Qarabağda olan bitkilərə aid etnobotaniki məlumatlar şifahi olaraq qaçqın və köçkünlərin yaşayış mərkəzlərində aparılan sorğular əsasında toplanılmışdır. Bu sorğuların aparılmasında
əsas məqsəd işğaldan azad edilən rayonlara yerli icmaların yenidən böyük qayıdışında onların yaddaşını təzələmək və bitkilərin faydalı xüsusiyyətlərini onlara yenidən aşılamaqdan ibarət olmuşdur.
Şifahi məlumatlar əsasında toplanan materialların əhəmiyyətli bir hissəsi tez bir zamanda unudulduğuna görə, bu barədə milli dildə kitabların dərc edlməsi vacibdir. Elmin iqtisadiyyata inteqrasiyasının başlanğıcı məhz etnobotanika ilə əlaqəlidir. Lakin biz şübhə etmirik ki, Azərbaycanın elm
adamları bitkilərdən istifadə tarixinə dair məlumatları toplayacaq və bu sahədə Qarabağa həsr edilmiş toplular hazırlanacaqdır. Digər tərəfdən, yer adlarımıza, yeməklərimizə, musiqimizə göz dikmiş
və bizim əzəli torpaqlarımızda məskunlaşan mənfur qonşularımız hətta bitkilərin adlarını belə dəyişmiş və özəlləşdirmişlər. Hər bir etnoqrafik işdə öyrənilən obyektə xalq tərəfindən verilən ad əsas
əhəmiyyət kəsb edir. Məhz buna görə də təbii olaraq bitkini yalnız latın adı ilə deyil, eyni zamanda
yerli adlarla adlandırmağı məqsədəuyğun hesab etmişik.
Tədqiqatlar klassik etnobotaniki metodlarla həyata keçirilmişdir. 57 kənddən olan 200 yerli
icmadan məlumatlar toplanılmış, Qarabağda yaşayan müxtəlif etnik qrupların bitkilərdən eyni məqsəd və eyni üsullarla istifadə etdiyi məlum olmuşdur. Şifahi sorğular nəticəsində aşkar olunmuşdur
ki, müxtəlif fəsilələrə aid növlər istifadə sahəsinə görə eyni toponimlə adlandırılmışdır. Şifahi sorğuların nəticələrinə əsaslanaraq ərazidə ümumilikdə 101 növ dərman bitkisi, 44 növ yabanı qidameyvə və giləmeyvə, 28 növ yabanı tərəvəz, 20 növ ətirli-ədviyyəli, 10 növ boyaq və 300 növ yem
bitkisi olması haqda fikir söyləyə bilərik.
Hazırda həmin növlərin müasir vəziyyəti, o cümlədən yayılması, fitosenoloji xüsusiyyətləri,
bitkilik tipində rolu və ehtiyatları barədə məlumatımız çox azdır. Lakin işğaldan azad edilmiş ərazilərə yaxın gələcəkdə böyük ekspedisiyalar təşkil ediləcək, flora və btkiliyin ətraflı tədqiqinə başlanılacaqdır.
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QARABAĞIN XÜSUSİ MÜHAFİZƏ OLUNAN TƏBİƏT ƏRAZİLƏRİ
Vahid Fərzəliyev
AMEA-nın Mərkəzi Nəbatat Bağı
Ermənistanın 30 ilə yaxın bir dövrdə Azərbaycana qarşı davam etmiş hərbi təcavüzü nəticəsində Qarabağda olan bir sıra qoruq və yasaqlıqların nadir və unikal təbiət abidələri talan edilmişdir.
Hazırda həmin ərazilərdə aparılan monitorinqlərin əsas məqsədi dəymiş ziyanı hesablamaq və ərazilərin yenidən bərpası ilə bağlı əməli tədbirlər planı işləyb hazırlamaqdan ibarətdir.
Qarabağın təbii bitki örtüyü aşağıdakı qoruq və yasaqlıqlarda mühafizə olunur:
Bəsitçay Dövlət Təbiət Qoruğu Zəngilan rayonunda Bəsitçayın dərəsində yerləşir. Qoruğun
107 ha ərazisinin 100 ha-nı Şərq çinarı meşəsi tuturdu. Çinar ağacları qiymətli relikt bitki növü olmaqla Azərbaycanın “Qırmızı kitab”ına daxil edilmişdir. Ərazinin 80%-ə qədəri meşə ilə örtülü sahə, 14%-i seyrək meşəliklərdən ibarət olmuşdur. Burada həmçinin qoz, dağdağan, tut, söyüd, qovaq, yemişan, itburnu, murdarça, qaratikan və s. ağac və kollar inkişaf edirdi. İşğal dövründə bu
unikal qoruğun ərazisi məhv edilmiş, qiymətli çinar ağacları kəsilib götürülərək ağac emalı sexlərinə daşınmış və ya kökündən çıxarılaraq Ermənistanın müxtəlif ərazilərinə köçürülmüşdür. Qaragöl
Dövlər Təbiət Qoruğu Laçın rayonunun yüksək dağlıq qurşağının səciyyəvi alp çəmənliklərini mühafizə edirdi. Qoruğun ümumi sahəsi 240 ha təşkil etmişdir. Burada 100-dən çox qiymətli bitki növü qorunurdu.
Dövlət yasaqlıqları:
Laçın rayon Dövlət Təbiət Yasaqlığı Laçın rayonu ərazisində yaradılmış, 20000 ha ərazini
əhatə etmişdir. Yasaqlıq ərazisi ən yüksək zirvəsi Qırxqız (2825 m) olan orta və yüksək dağlıq relyefə malikdir və Şəlvə, Piçənis, Qorçu və s. çayların endiyi dərin dərələr vasitəsilə kəskin parçalanmışdır. Bitki örtüyünə görə yasaqlığın ərazisi iberiya palıdlarından ibarət olan orta dağ-meşə (10001700 m), Şərq palıdından ibarət olan yuxarı dağ meşə (1700-2200 m), subalp (2200-2500 m) və alp
(2500-2800 m) çəmənlikləri qurşaqlıqlarına ayrılır. Yasaqlığın ərazisi əsasən vələs, çökə, ağcaqayın
və s. qarışığından ibarət meşələrdir. Hacışamlı meşəsində 4 min hektardan çox ərazini əhatə edən
qiymətli bitki növü olan qızılı palıd mühafizə olunurdu. İşğal dövründə bu qiymətli bitki növü şərab
çəlləklərinin istehsalı məqsədilə amansızlıqla qırılıb daşınmışdır.
Qubadlı Dövlət Təbiət Yasaqlığı Qubadlının şimal və Laçın rayonunun cənub hissələrini əhatə
edən 20000 hektar ərazidə yaradılmış, yasaqlığın 8500 hektarı əsasən qırmızı palıddan və vələs ağaclarından ibarət meşəlikdir. Yasaqlıq əsasən cüyür, çöl donuzu, ayı, canavar, qırqovul, turac, bildirçin, göyərçin və s. heyvanat aləmini qorumaq və artırmaq məqsədilə yaradılmışdır. Burada qızılı palıd,
qoz ağacı, vələs, ağcaqayın, ardıc, yemişan, itburnu, böyürtkən ağac və kolluqları geniş masssivdə
yayılmışdı.
Daşaltı Dövlət Təbiət Yasaqlığı 450 ha ərazini əhatə etməklə nadir təbiət komplekslərini, xüsusilə tarixi və paleontoloji abidələri qorumaq və etalon ərazi kimi saxlamaq məqsədilə Şuşa və Xocalı ərazisində yaradılmışdır. Burada Şuşa vələsi, vələsyapaq azat, giləmeyvəli qaraçöhrə, quş səhləbi və s. kimi nadir bitkilərlə yanaşı, ağcaqayın, cökə, göyrüş, yemişan, itburnu, zoğal, əzgil, alma,
armud, alça və s. geniş yayılmışdır.
Arazboyu Dövlət Təbiət Yasaqlığı Zəngilan rayonunun İranla sərhəddində, Araz çayının sahilində yaradılmışdır. Yasaqlıq 2200 hektar sahəni əhatə etmişdir. Burada yayılmış əsas növlər söyüd,
ağyarpaq qovaq, yulğun, saqqızağacı, çinar, qarağac, iydə, biyan bitkiləri olmaqla yasaqlığın yaradılmasında məqsəd tuqay meşələrinin qorunması olmuşdur.
Zəngilan rayonunda yerləşən Arazboyu Dövlət Təbiət Yasaqlığının ərazisi hesabına Bəsitçay
Dövlət Təbiət Qoruğunun ərazisinin genişləndirilməsi, onların bazasında Xudafərin Milli Parkının
yaradılması işlərinə başlanılması, eyni zamanda işğaldan azad olunmuş rayonların ərazilərində
mövcud təbiət abidələrinin inventarlaşdırılmasının ən yaxın dövrdə həyata keçirilməsi zəruri məsələlərdir.
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QARABAĞIN DƏRMAN FLORASININ POTENSİAL İMKANLARI
Naibə Mehdiyeva
AMEA-nın Botanika İnstitutu
Azərbaycanda xalq təbabəti ənənələrinin geniş yayıldığı və qədim tarixə malik bölgələrindən
biri də Qarabağdır. Burada əsrlər boyu xalq təbibləri fəaliyyət göstərmiş və təbii üsullarla, ilk növbədə dərman bitkiləri vasitəsilə insanların müalicəsi ilə məşğul olmuşlar. Onların istifadə etdiyi dərman xüsusiyyətli və ümumiyyətlə faydalı bitkilər barədə bizə gəlib çatmış tarixi mənbələrdə kifayət
qədər məlumatlar vardır.
Qarabağda xalq təbabətinin geniş yayılması buranın bitki aləminin zəngiliyindən irəli gəlir ki,
bu xüsusatlar müasir elmi tədqiqatlarla da öz təsdiqini tapmışdır. Belə ki, mövcud ədəbiyyat mənbələrinin təhlili nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, Qarabağda 110 fəsiləyə və 397 cinsə aid 606 növ
dərman bitkisi (onlardan 4 fəsilə, 10 cinsə aid 11 növ şibyələrdir) yayılmışdır ki, bu bitkilərin 66
növü ofisinal təbabətdə dərman vasitəsi kimi istifadə olunur. Qarabağda yayılmış dərman bitkilərinin 19 fəsilə və 28 cinsdən ibarət 35 növü Qafqaz endemi, 32 növü nadir və itmə təhlükəsində olan,
Azərbaycanın “Qırmızı kitab”ına (2013) salınmış bitkilərdir. Tərkibindəki növlərin sayına görə ilk
beşliyi – Asteraceae (58), Lamiaceae (39), Rosaceae (36), Brassicaceae (31), Fabaceae (28), Apiaceae (26) fəsilələri təşkil edir.
Qarabağda yayılmış dərman bitkilərinin bioloji aktivlik və müalicəvi xüsusiyyətlər spektri də
kifayət qədər genişdir. Məsələn, bu bitkilərin 163 növü diuretik (Carum carvi, Arctium lappa, Echium vulgare, Erysimum aureum, Juniperus oblonga, Melilotus albus, Rumex acetosa, Primula macrocalyx və s.), 157-si antibakterial (Acer campestre, Sanicula europaea, Artemisia scoparia, Inula
aspera, Phlomis pungens, Sorbus boissieri və s.), 138-i yarasağaldıcı (Arum elongatum, Taraxacum
officinale, Symphytum asperum, Dryopteris filix-mas, Salvia aethiopis, Papaver orientale, Aconitum orientale və s.), 81-i büzüşdürücü (Cotinus coggygria, Cornus mas, Cephalaria gigantea, Dracocephalum ruyschiana, Polygonum avicularevə s.), 19-u antivirus (Rhus coriaria, Lonicera caprifolium, Geranium sanguineum, Sambucus nigra və s.) xüsusiyyətlərə malikdir.
Bu dərman bitkilərinin daha çox növü ürək-damar (81 – Fumaria officinalis, Crocus speciosus, Platanthera chlorantha, Melissa officinalis, Crataegus pentagyna, Rosa canina, Valeriana officinalis və s.), mədə-bağırsaq (155 – Laser trilobum, Achillea millefolium, Centaurea cyanus, Dianthus crinitus, Lathyrus sativus, Acinos arvensis, Frangula alnus, Sanguisorba officinalis, Physalis
alkekengi və s.), böyrək (55 – Visnaga daucoides, Eremurus spectabilis, Nasturtium officinale, Juncus effusus, Setaria viridis, Persicaria maculata və s.), qaraciyar (80 – Artemisia vulgaris, Berberis
densiflora, Thlaspi arvense, Glycyrrhiza glabra, Lamium album, Potentilla argentea, Veronica officinalis və s.), dəri (149 – Peuceda numruthenicum, Ceterach officinarum, Aster ibericus, Pyrethrum
coccineum, Corylus avellana, Agrostemma githago, Euphorbia iberica və s.), diabet (35 – Vaccinium myrtillus, Orchis purpurea, Fragaria vesca, Tilia platyphyllos, Cetraria islandica, Urtica pilulifera və s.) və bir çox digər xəstəliklərin müalicəsində tətbiq edilir.
Beləliklə, təhlillər göstərur ki, Qarabağın florası bitki mənşəli dərman xammalının tədarükü
və yeni dərman vasitələrinin işlənib hazırlanması üçün boyük potensiala malikdir. Təəssüf hissi ilə
qeyd edilməlidir ki, son 30 ilə yaxın bir dövrdə Qarabağ işğal altında olmuş və yalnız 2020-ci ilin
noyabrında 44 günlük Vətən müharibəsində əldə olunmuş parlaq qələbə nəticəsində düşməndən
azad edilmişdir. İlkin vizual müşahidələr göstərir ki, Qarabağın təbiəti erməni barbarları tərəfindən
vəhşicəsinə talan edilmiş, torpaqlar, meşələr, çəmənlər viran qoyulmuşdur. Bu gün botanik-alimlər
qarşısında duran ən vacib vəzifələrdən biri Qarabağin bitki örtüyünün monitorinqinin aparılması və
onun bərpası yollarının müəyyən edilməsidir. Azad edilmiş ərazilər minalardan təmizləndikdən
sonra bu işlərə təxirə salınmadan başlamaq üçün hazırlıq işləri indidən aparılmalıdır.
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LUPILINARIA HAM. SEKSİYASININ (SCUTELLARIA L.) QARABAĞ
NÜMAYƏNDƏLƏRİ
Rəşad Səlimov
AMEA-nın Botanika İnstitutu
Öz iqlim və landşaft müxtəlifliyi ilə seçilən Qarabağ zonası Kiçik Qafqazın şərq hissəsində
yerləşir. Azərbaycanın botaniki-coğrafi rayonlaşdırma bölgüsünə əsasən, Kiçik Qafqazın mərkəzi
və cənub hissəsini əhatə edir, coğrafi mövqeyinə görə isə şimal-qərbdən Murov dağ silsiləsi,
şimaldan İncəçay, şimal-şərqdən Qarabağ düzü, şərqdən Mil düzü, qərbdən Qarabağ silsiləsi,
cənub-qərbdən Laçın, Qubadlı və Zəngilan inzibati rayonlarının sərhədlərini əhatə etməklə Ermənistanla sərhədlənir. Cənubdan Cəbrayıl, Zəngilan və Füzuli inzibati rayonlarına daxil olan ərazilər
İranla dövlət sərhəddinə qədər uzanır. Ermənistanın son 30 ildə hərbi təcavüzü nəticəsində zəngin
bitki örtüyünə malik olan Qarabağ və ətraf ərazilərin biomüxtəlifliyinə və ekosisteminə çox ciddi
ziyan dəymişdir. Zonanın florasına dəymiş zərərin hərtərəfli qiymətləndirilməsi üçün ilk növbədə
regiondan toplanmış herbari nüsxələrinin və ədəbiyyat məlumattlarının təhlili əvəzsiz mənbədir. Bu
məqsədlə AMEA Botanika İnstitutunun Herbari fondunda (BAK) saxlanılan Scutellaria L. –
başlıqotu cinsinin növlərinə aid herbari nümunələri, Azərbaycan florasına dair digər mənbələr
araşdırılmışdır. Ədəbiyyat məlumatlarına əsasən, Qarabağ və ətraf ərazilərdə başlıqotu cinsinin 4
növü – S. orientalis L., S. sevanensis Sosn. ex Grossh, S. platystegia Juz. və S. sedelmeyerae Juz.
yayılmışdır. S.Yuzepçuk indiki Qubadlı rayonunun Çaytumas kəndi yaxınlığından 1911-ci ildə
Y.N.Voronov tərəfindən toplanmış herbari nüsxəsi əsasında ilk dəfə S. platystegia Juz. növünü
təsvir etmişdir. Qafqazda, o cümlədən Azərbaycan florasında rast gəlinən başlıqotu növlərinin
toplanması, herbariləşdirilməsi və morfoloji-sistematik baxımdan öyrənilməsində A.A.Qrossheymin
xidmətləri əvəzsizdir. O, cinsin Lupulinaria Ham. seksiyasının Qafqaz nümayəndələri üzərində
apardığı çoxillik tədqiqatların nəticəsi olaraq icmalını vermişdir. Bu icmalda o, Qafqaz üçün 16 növ
və həmsərhəd rayonlarından İran və Türkiyə üçün əlavə 3 növ olmaqla cəmi 19 növ göstərir.
Halbuki 1899-cu ildə V.Lipski tərəfindən Qafqaz üçün cəmi 1 növün olduğu qeyd edilmişdir.
AMEA Botanika İnstitutunun BAK Herbari fondunda Scutellaria L. cinsinə aid saxlanılan
280-ə yaxın nümunənin 21%-i Qarabağ və ətraf ərazilərindən, xüsusən də Zəngilan (15 nüsxə),
Laçın (10 nüsxə) və Şuşa (8 nüsxə) inzibati rayonlarından toplanılmışdır. Digərlərin içərisində
Ağdam, Xocavənd, Cəbrayıl, Füzuli və Kəlbəcərdən yığılan nüsxələr də mövcuddur. Bu herbarilər
arasında S. platystegia Juz. növünə aid nümunələr (43 nüsxə) üstünlük təşkil edir. Onlar
araşdırılarkən məlum olmuşdur ki, XX əsrin I yarısında nüsxələrin əksəriyyəti əsasən
A.A.Qrossheym və İ.Karyagin, II yarısında isə F.Əhməd-zadə tərəfindən toplanılmışdır. Herbari
fondunda həmçinin T.Heydeman, C.Qurviç, Y.Menitski, Y.Voronov və İ.İsayev tərəfindən
toplanılan nümunələr də mövcuddur. Qarabağ və ətraf ərazilərindən başlıqotu cinsinin növlərinə aid
herbari nümunələri sonuncu dəfə F.Əhməd-zadə tərəfindən 1986-cı ildə Laçın rayonunun Zabux,
1991-ci ildə isə Cəbrayıl rayonunun Dərzili kəndləri ərazisindən toplanılmış S.platystegia Juz.
növünə aiddir – müvafiq olaraq 7 və 1 nüsxə. Herbari nümunələri araşdırılarkən nüsxələrin xüsusən
may və iyun aylarında toplanıldığı müəyyən edilmişdir. Aralıq dənizi ətrafı ərazilər və İran-Turan
floristik regionu Scutellaria L. cinsinin növəmələgəlmə mərkəzi baxımından qəbul olunduğu üçün
və eyni zamanda hərtərəfli tədqiqatların aparılması məqsədilə Qarabağ zonasında yayılmış növlərə
aid herbari nüsxələrinin yenidən yığılması və tədqiqi zəruridir.
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QARABAĞ FLORASINDA YAYILMIŞ BƏZİ ENDEM OT BİTKİLƏRİ
Aynur Ərəbzadə, Yusif Zeynalov*, Nilufər Hüseynova
AMEA-nın Mərkəzi Nəbatat Bağı
Qafqazın bitki aləmi müstəsna zənginliyi və endemizmi ilə həmişə seçilmişdir. Lakin uzun illər ərzində ekoloji amillərin, xüsusilə də antropogen amillərin təsiri nəticəsində Qafqazın bitki aləmi çox dəyişmişdir. Hazırda bir çox qiymətli bitkilərin məhv olub itmək təhlükəsi vardır. Bu baxımdan tədqiqat işi aktual olub, əsas məqsədi Qarabağ florasında yayılmış endemik bitkilərin introduksiyası, ex situ şəraitində öyrənilməsi, kolleksiyasının yaradılması, qorunub saxlanılması, çoxaldılması və reintroduksiyası olmuşdur.
Azərbaycan florasında rast gəlinən endemlərdən 32 növ Qarabağ florasında yayılmışdır. Müəyyən olunmuş növlərin əksər hissəsi həm endem, həm də nadir bitkilərdir. Bu növlərə Peucedanum
pauciradiatum, Alcea sachsachanica, Iris camillae, Anemone kuznetzowii, Tulipa karabachensis,
Tulipa schmidtii və s. daxildir. Tədqiqat işinin nəticələrinə əsasən müəyyən edilmişdir ki, Qarabağ
florasında yayılmış ot bitkiləri içərisində ən çox növ Fabaceae Lindl. (7 növ) və Asteraceae Dumort. (3 növ) fəsilələrinə daxildir (cədvəl 1).
Cədvəl 1.
Azərbaycanın Qarabağ florasında yayılmış endem ot bitkiləri
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11
12
13
14
15
16

Növlərin adı
Peucedanum pauciradiatum Tamamsch.
Psephellus karabaghensis Sosn.in Grossh.
Nectaroscordum tripedale Trautv.
Scorzonera pulchra Lomark.
Tragopogon karjaginii Kuth.
Erysimum strictisiliguum N.Busch.
Neurotropis szowitsiana Boiss.
Campanula karabaghensis Mikhew.
Amoria bobrovii Roskov.
Astragalus karabaghensis Bunge.
Astragalus schuchaensis A.Grossh.
Astragalus rzaevii Grossh.
Astragalus zangelanus Grossh.
Astragalus kirpicznikovii A.Grossh.
Onobrychis schuschaensis Agaeva.
Alcea sachsachanica Iljin.

№
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Növlərin adı
Trifolium zardabii Chalilov.
Iris lineolata Trautv.
Iris camillae Grossh.
Nepeta noraschenica A.Grossh.
Papaver scelkownikowii N.Busch.
Acantholimon tenuiflorum Boiss.
Festuca karabaghensis Musajev.
Poa meyeri Trin ex. Roshev.
Anemone kuznetzowii Woronow.
Ficaria Ledebowii A.Grossh.
Alchimilla amicta Juz.
Galium kiapazi Kem.
Euphrasia kurdica Kem.
Euphrasia nisami Kem.
Tulipa karabachensis Grossh.
Tulipa schmidtii Fomin.

Öyrənilən endem növlər müxtəlif ekoloji, xüsusilə antropogen amillərin təsirinə məruz qaldığından, sayı kəskin azalmış, nadir və nəsli kəsilməkdə olan növ kimi “Qırmızı kitab”a daxil edilmişdir. Bunu nəzərə alaraq, həmin sahələrdə mütəmadi monitorinqlər aparılmalı, mövcud bitkilərin
mühafizəsi gücləndirilməli, populyasiyalar nəzarətə götürülməlidir. Müəyyən olunmuş növlərin əksər hissəsi AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağının təcrübə sahəsinə introduksiya olunmuş və kolleksiyası
yaradılmışdır. Onlar üzərində fenoloji müşahidələr aparılmış və məlum olmuşdur ki, bu növlər Abşeron şəraitində normal vegetasiya müddəti keçirmiş və introduksiya perspektivliyi yüksək olmuşdur. Bu baxımdan tədqiq olunan endem növlərin Abşeronda ex situ şəraitində çoxaldılması və reintroduksiyası nəzərdə tutulmuşdur. Bütün bunlar Qarabağ florasında yayılmış endem ot bitkilərinin
populyasiyasının genişlənməsinə və bərpasına şərait yarada bilər.
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QARABAĞIN BİTKİ GENETİK EHTİYATLARI VƏ ONLARDAN
İSTİFADƏ İMKANLARI
Aydın Əsgərov, Vahid Güvəndiyev, Kəmalə Əsədova, Günel Allahverdiyeva, Xarıbül
Əzizxanlı, Günel Quliyeva, Kəmalə Məmmədyarova, Xalidə Nəzərova
AMEA-nın Genetik Ehtiyatlar İnstitutu
Qarabağda A.Əsgərovun işğaldan əvvəl apardığı tədqiqatların nəticələrinə, eləcə də ədəbiyyat
və fond materiallarının təhlilinə əsasən, Aran və Daglıq Qarabağın yabanı florasında 14 genefond
qruplarına aid 1300 faydalı bitki növü müəyyən edilmişdir.
Yabanı qida (yeyilən) ot bitkiləri: 13 fəsilə, 29 cins 67 növ. Gicitkən, yolotu, əvəlik, quşəppəyi, pencər, qazayağı, şomu, əməköməci bu bölgədə geniş yayılmışdır.
Yabanı tərəvəz bitkiləri: 39 fəsilə, 102 cins, 133 növ. Bu bitkilərin bir çoxu ətirli və xoş dada
malikdir, tərkibində sulu karbonlar, zülallar, yağlar, vitaminlər, üzvi turşular, aromatik və spesifik
dadverici maddələr vardır. Çiriş, qulançar, qırxbuğum, tərə, amarant, pərpəran, təpəotu, yergiləsi,
tütəkotu, çaşır çox qiymətlidir.
Ərzaq əhəmiyyətli bitkilər: 14 fəsilə, 29 cins və 102 növ. Bu bitkilər vitaminlər, mikroelementlər, pektin, zülallar, karotinoidlər, sellüloza və s. bioloji aktiv maddələrlə zəngindir: fındıq, əzgil, heyva, əncir, alma, armud, itburnu, sumax, böyürtkən və s.
Yabanı ədviyyat bitkiləri: 25 fəsilə, 53 cins, 82 növ: zirinc, sumaq, razyana, nanə, kəklikotu
və s. göstərmək olar.
Perspektivli dənli taxıl bitkiləri üzrə 9 cinsi əhatə edən 20 növ qeydə alınmışdır. Buğda, çovdar, darı, arpa, buğdayıot və s. bu qrupa aiddir.
Dənli paxlalı bitkilərə 3 cinsə aid 17 perspektiv növ daxildir. Bunlardan mərci, göy noxud,
lərgə və s. qeyd etmək olar.
Paxlalı yem bitkiləri qrupuna 7 cinsə aid 21 növ daxildir. Bunlardan gəvən, qurdotu, güldəfnə,
pişik dırnağı, tüksüz biyan, dərman xəşənbülü və s. göstərmək olar.
Yem otlarına Paxlalılar (1 cins, 2 növ) və Taxıllar fəsiləsinin (11 cins, 43 növ) mühüm perspektivli nümayəndələri aiddir. Ən çox Kiçik Qafqazın mərkəzi hissəsində yayılmışlar. Bunlar ayrıqotu, topal, quramit, qırtıc və pişikquyruğu cinslərini əhatə edir.
Dərman əhəmiyyətli bitkilər 71 fəsilə, 167 cins və 204 növlə təmsil olunurlar. Qarabağ bölgəsində daha geniş yayılanlara dərman zəncirotu, adi öskürəkotu, dərman köpəkdiliotu, dərman acı qıjısı, çöl qatırquyruğu, sürtükyarpaq baldırğan, dərman rozmarin, bəlğəmotu, ziyilotu, aptek şahtərə
və s. göstərmək olar.
Yağlı, efiryağlı bitkilərin Qarabağ bölgəsində 15 fəsilə, 37 cins üzrə 66 növü yayılmışdır. Bu
qrupa su nanəsi, dağınıqçiçək çöl nanəsi, çoxyarpaq dağ tərxunu, adi zirə, adi razyana, iyli kərəviz,
adi yovşan, dərman bədrənci, pişiknanəsi, uca andız və s. aiddir.
Texniki bitkilər bu bölgə üzrə 36 fəsilə, 59 cins üzrə 82 növlə təmsil olunur. Bunlara gürcü
palıdı, beşyuvalı yemişan, sumax, enliyarpaq cökə, adi başınağacı, Qafqaz xaçgülü, uzunsov ardıc,
basıq qırtıc, adi yumaqotu və s. göstərmək olar.
Vitaminli bitkilər qrupundan 7 fəsilə, 40 cins, 97 növə aid ağac və kol bitkiləri daha perspektivlidir. Bu bitkilərin tərkibi A, D, E, C və B qrupu vitaminləri ilə zəngindir. Onlardan dovşan alması, quşarmudu, əzgil, yemişan, çiyələk, itburnu, gavalı, albalı, üçyarpaq yonca, gülülcə, lərgə, arpa,
topal, qırtıc və s. göstərilə bilər.
Balverən bitkilərdən Qarabağ bölgəsində 31 fəsilə, 82 cins üzrə 138 növün yayılması dəqiqləşdirilmişdir. Birinci dərəcəli balverən bitkilərə kolvari söyüd, Biberşteyn qarağatı, Şərq alması,
kələ-kötür gülülcə, adi məryəmnoxudu, adi göyək, əyriyumurtalıqlı yemişan və s. aiddir.
Boyaq bitkilərindən bu bölgədə 23 fəsilə, 28 cins üzrə 30 növün yayılması müəyyənləşdirilmişdir. Boyaçılıq sənayesi üçün geniş istifadəsi mümkün olan bitkilərdən adi birgöz, adi qaraot, yunan qozu, dazı, Meyer dəvəayağı, adi zirinc, ishal murdarça, kövrək mürdəşər və s. göstərmək olar.
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QARABAĞ ƏRAZİSİNDƏ APARILACAQ ƏSAS MEŞƏBƏRPA TƏDBİRLƏRİ
Əlisahib Hüseynli
Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
Yüksək biogeosenotik mükəmməlliyə malik meşə ekosisteminin hər hansı bir hissəsinin dağılması (qısa müddətdə) bütövlükdə meşə ekosisteminin pozulmasına (meşə tipinin dəyişməsi, az
qiymətli cinslərlə əvəzolunma, şaquli zonallıq üzrə meşə formasiyalarının tərkib və yerdəyişməsi,
bonitet, sıxlıq və doluluğun pisləşməsi, ölü örtüyün dağılması, torpağın fiziki-kimyəvi xassələrinin
dəyişməsi, su və külək eroziyalarının sürətlənməsi və s.) səbəb olur.
Azərbaycan ərazilərinin bir hissəsini 30 ilə qədər işğal altında saxlamış Ermənistan tərəfindən
digər maddi-mədəni sərvətlər və infrastruktur kimi meşə sahələri də dağıdılıb talan edilmişdir. İşğaldan əvvəl ərazidə 228794 hektarı meşə ilə örtülü olan 260311 hektar meşə fondu olmuş və bunun 54328 hektarı ermənilər tərəfindən məhv edilmişdir ki, bu da regionda mövcud olmuş meşə ehtiyatının 24%-dir.
İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə ekosistemin əvvəlki vəziyyətinə qaytarılması üçün müəyyən
işlər nəzərdə tutulmuşdur. Konkret ərazilərin meşəbitmə şəraitinə, meşənin xüsusiyyətinə uyğun
olaraq kompleks meşəbərpa tədbirlərinin yerinə yetirilməsi nəzərdə tutulur. Bu tədbirlər ərazinin
relyefindən asılı olaraq, toxum ilə səpin, ting ilə əkin, rekonstruksiya və təbii bərpaya kömək işlərindən ibarətdir. Ayrı-ayrı zonalar üçün baş və köməkçi cinslər, həmçinin inzibati rayonlar üzrə görüləcək meşəbərpa işləri müəyyən olunmuşdur.
Qarabağda aparılacaq meşəbərpa tədbirləri ərazinin ekoloji vəziyyətinin yaxşılaşdırılması, torpaq və su ehtiyatlarının mühafizəsi, eroziyanın qarşısının alınması kimi funksiyaları yerinə yetirməklə yanaşı, biomüxtəlifliyi bərpa etməyə və bütövlükdə regionun sosial-iqtisadi inkişafına müsbət təsir edəcəkdir.
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QARABAĞDA QƏRƏNFİLÇİÇƏKLİLƏRİN MÜHAFİZƏSİ VƏ
SƏMƏRƏLİ İSTİFADƏSİ
Ramidə Quliyeva
Gəncə Dövlət Universiteti
Müasir dövrdə ətraf mühitə antropogen təsir yükünün gücləndiyi şəraitdə botanikanın əsas
problemlərindən biri də bioloji müxtəlifliyin qorunması və səmərəli istifadəsini təmin etmək üçün
növün senopopulyasiya səviyyəsində öyrənilməsi və dərk edilməsidir. Senopopulyasiya növün təbiətdə mövcudluğunun real formasıdır. O, mürəkkəb tərkibi və spesifik funksiyası ilə xarakterizə olunur. Populyasiya səviyyəsində növün öyrənilməsi abiotik, biotik və antropogen amillərə qarşı növün
reaksiyasını aydınlaşdırmağa imkan verir.
Azərbaycan florasında hər bir ərazi özünəməxsus bitki örtüyünün zənginliyi, növ müxtəlifliyi
ilə fərqlənir. Qarabağın florası da bu baxımdan diqqətəlayiqdir. Təcavüzkar Ermənistan tərəfindən
işğal olunana qədər burada 2000-dən çox bitki növü mövcud olmuşdur ki, bu da Azərbaycan florasının təxminən 43%-ni təşkil edir. Təbii ki, ermənilər hər zaman təbiətə böyük ziyan vurmuşlar.
Hətta Qarabağdakı rayonları tərk edən zaman da meşələri qırmış, yanğınlar törətmişdilər. Buna görə
də Qarabağda bitkilərin, o cümlədən qərənfilçiçəklilər fəsiləsinin (Caryophyllaceae Juss.) məhvolma təhlükəsində olan növlərinin yenidən effektli mühafizəsini təyin etmək, mühafizə strategiyasını
işləyib hazırlamaq, onların müxtəlif şəraitə uyğunlaşma reaksiyalarını müəyyənləşdirmək üçün növün genetik dəyişilmələri səviyyəsində tədqiqatlar aparmaq məqsədəuyğundur.
Qərənfilçiçəklilər fəsiləsinin (Caryophyllaceae Juss.) “Qırmızı kitab”a düşən Dianthus subulosus Freyn et Conrath (qıfvari qərənfil), Dianthusschemachensis Schischk (Şamaxı qərənfili), Paronychia kurdica Boiss (kürd yerköpüyü), Gypsophyla szovitsii Fisch. et C.A.Mey. ex Fenzl. (soviç
soğanı) kimi nadir növlərin bioloji müxtəlifliyinin qorunmasını təmin etmək üçün senopopulyasiya
səviyyəsində tədqiqat aparmaq lazımdır. Növün biologiyası və strukturu haqqında anlayışlar senopopulyasiyanın proqnozunun əsasını təşkil edir. Nadir və məhvolma təhlükəsində olan növlərin senopopulyasiyalarının vəziyyəti öyrənilərkən onların yaş, morfoloji və populyasiyalarının dinamik
heteroqonluğu nəzərə alınmalıdır.
Dəniz səviyyəsindən 2000-2300 m yüksəklikdə yerləşən subalp və alp çəmənliklərində qərənfilçiçəklilər fəsiləsinin antropogen anomaliyalara məruz qalmış nümayəndələrinin populyasiya səviyyəsində öyrənilməsi diqqətəlayiqdir. Çünki yüksək dağlığın özünəməxsus iqlim şəraiti, vegetasiya dövrünün qısalığı, gündəlik temperaturun kəskin dəyişilməsi, şaxta və qar, ultrabənövşəyi şüaların artması, güclü küləklər bitkilərdə qeyri-əlverişli şəraitə dözümlülüyü artırmaq üçün bir sıra spesifik nişanələr əmələ gətirir. Nadir növlərin senopopulyasiyasının ən mühüm məsələlərindən biri də
limit amilinin aydınlaşdırılması, mövcud ekoloji və senotik şəraitdə populyasiya uyğunlaşmalarını,
həmçinin demoqrafik parametrlərini (sıxlıq, yaş və miqdar spektri), növün özünübərpasını və strategiyasını müəyyənləşdirməkdən ibarətdir.
Aparılan tədqiqatlar təsdiq edir ki, intensiv otarılma tədricən çəmən və otlaqların müxtəlif dərəcəli deqradasiyasına səbəb olur. Artıq bu məsələ dünyanın bütün ərazilərində aktual problemə
çevrilərək müxtəlif tədqiqatçılar tərəfindən araşdırılmaqdadır. Deqradasiya halına keçmiş və ya keçməkdə olan formasiyaların təbii və ya antropogen bərpası yolları da məhz buna görə diqqət mərkəzindədir. Tədqiqatlarımızın əsas məqsədi məhvolmanın səbəblərini araşdırmaq, bunun inkişafın
hansı mərhələsindən başlandığını müəyyən etmək, məhvolmaya və ya inkişafın dayanmasına səbəb
olan amillərin aradan qaldırılmasına, yaxud azaldılmasına nail olmaqdan ibarətdir.
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İŞĞALDAN AZAD OLUNMUŞ ƏRAZİLƏRİN YAŞILLAŞDIRILMASI
MƏQSƏDİLƏ DENDROLOJİ RAYONLAŞDIRILMASI
Maqsud Qurbanov, Vahid Fərzəliyev, Fərid Seyfullayev, Nərgiz Əliyeva
AMEA-nın Mərkəzi Nəbatat Bağı
Azərbaycan qədim bağçılıq ənənələrinə malik ölkələrdən biridir. Son zamanlar respublikamızın rayonlarında yaşıllaşdırma, meşə istirahət zonalarının yaradılması istiqamətində görülən işlər
daha da genişləndirilməkdədir. Yaşıllaşdırma şəhərsalma siyasətinin mühüm tərkib hissəsi olmaqla
bərabər, şəhər və şəhərətrafı ərazilərdə ekoloji təhlükəsizliyin təmin olunması, ətraf mühitin çirklənməsinin azaldılması, indiki və gələcək nəsillərin sağlam inkişafı, mühitin sanitar-gigiyenik şəraitin
yaxşılaşdırılması baxımından xüsusi əhəmiyyətli daşıyır.
Ermənistanın 30 ilə yaxın bir dövrdə Azərbaycana qarşı davam edən hərbi təcavüzü nəticəsində Qarabağda olan torpaqlarımız, tarixi abidələrimiz, qiymətli flora nümunələrimiz məhv edilmişdir. Yaşayış məskənlərində olan bina və tikililərlə yanaşı, xeyli sayda bağ və parklar sıradan çıxarılmışdır. Hazırkı dövrdə işğaldan azad olunmuş ərazilərin bərpası məsələləri xüsusi aktuallıq daşıyır.
Bu baxımdan yaşayış məskənlərinin bərpası zamanı yaşıllaşdırılma işlərinin aparılması zamanı torpaq-iqlim şəraitindən asılı olaraq istifadə olunacaq bitkilərin seçilməsinə xüsusi fikir verilməlidir.
Azərbaycan Respublikasının ayrı-ayrı rayonlarının müxtəlif təbii-tarixi şəraitə malik olması
tədqiqat sahəsinin ağac və kol bitkilərinin becərilməsi etibarilə rayonlşdırılmasını zəruri edir. Təklif
olunan rayonlaşdırma ədəbiyyat məlumatları və müəlliflərin şəxsi müşahidələri əsasında hazırlanmışdir.
Ölkəmizin təbii şəraitinin müxtəlifliyi və mürəkkəbliyi onun yaşıllaşdırma işlərini həyata keçirmək məqsədilə ərazilərin rayonlaşdırılmasında da öz əksini tapmışdır. Belə ki, ağac və kol növlərinin müvəffəqiyyətlə becərilməsinin əsas şərtlərindən biri mühitin torpaq-iqlim şəraitinin nəzərə
alınması ilə əkilməsidir. Azərbaycanın yaşıllaşdırılması məqsədilə ağac və kol cinslərinin rayonlaşdırılması zamanı ərazilərin torpaq-iqlim şəraiti və bitkilərin bioekoloji xüsusiyyətləri nəzərə alınmış, onların yaşıllıqların salınmasında konkret istifadə imkanları göstərilmişdir. Ərazinin yaşıllaşdırılması məqsədilə təklif olunan ağac və kol bitkiləri 6 qrup rayon üzrə seçilmişdir:
I. – intensiv suvarılma ilə əkilən meşəsiz yarımsəhra düzənliyi;
II. – yaşıllaşdırılması suvarılma ilə həyata keçirilən bozqırlaşmış yarımsəhra və dağ kserofitlərinə malik meşəsiz dağ rayonları;
III. – yaşıllaşdırılması suvarılma ilə həyata keçirilən dağ quru bozqırları və bozqırlaşmış rayonlar;
IV. – yaşıllaşdırılması suvarılmadan və ya orta dərəcədə suvarılma ilə həyata keçirilən meşəli
düzən rayonlar;
V. – yaşıllaşdırılma üçün nisbətən uyğun olan meşəli dağ rayonları;
VI. – yaşıllaşdırılması quru iqlim şəraiti ilə məhdudlaşan meşəsiz yüksək dağlıq rayonlar (dəniz səviyyəsindən 1800-2200 m yüksəklikdə).
Hər qrup daxilində öz torpaq və digər xüsusiyyətləri ilə fərqlənən 3-5 rayon seçilmişdir. Bitkilərin bioekoloji xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla əkin tipinə görə təsnifatı verilmişdir.
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QARABAĞDA PALIDLARIN (QUERCUS SSP.) BİOMÜXTƏLİFLİYİ
Zümrüd Məmmədova, Güllü Əliyeva*
AMEA-nın Dendrologiya İnstitutu
Qarabağın zəngin florasında biomüxtəlifliyin formalaşmasında palıd ağaclarının özünəməxsus
yeri vardı. Belə ki, palıd meşələrinin 35%-dən çoxu Kiçik Qafqazda yayılmışdı, Kiçik Qafqazın
ekosisteminin 60%-i məhz palıdlıqların payına düşür. Ədəbiyyat materiallarına nəzər salsaq görərik
ki, Qarabağda palıd cinsindən Gürcü palıdı (Quercus petraea subsp. Polycarpa (Schur) Soó), Şərq
palıdı (Quercus macranthera subsp. syspirensis (K.Koch) Menitsky), Araz palıdı (Q.araxına
(Trautv) A.Grossh), Qırmızı palıd (Q.rubra L.), Uzunsaplaq palıda (Q.robur subsp. pedunculiflora
(K.Koch) Menitsky) rast gəlinmişdir. Gürcü palıdına Qarabağda və Laçın rayonunda (1400-1650
m) müxtəlif meyilli yamaclarda kol örtüklü meşə zolaqlarında, eləcə də Zəngilan və Cəbrayıl
rayonlarında quru şəraitdə yamaclarda və dərə hissələrdə təsadüf edilmişdir. Şərq palıdı Kiçik
Qafqazın cənub-şərq hissəsində Laçın və Qubadlı rayonları ərazisində yüksək doluluqlu məhsuldar
meşələr, Kəlbəcər rayonu, Qaradırnaqçayın sol sahilində az rütubətli müxtəlifotlu palıdlıq, Kəlbəcər
rayonu, Şaplar kəndinin üstündə qayalı-daşlı yamacda ardıc meşəaltı palıdlıq, Şuşa rayonu, Turşsu
yaylağında quru dik daşlı yamacda bozqır ot örtüklü palıdlıq, Laçın rayonu, Alxaslı kəndinin yanı,
az rütubətli dik yamacda aşağı doluluqlu çəmən-bozqır ot örtüklü vələsli-palıdlıq ekosistemləri
yaratmışdır. Araz palıdı Kiçik Qafqazın cənub yamacında – Zəngilan (Bərgüşadçay) və Qubadlı
rayonlarında 500-1100 m hündürlükdə olan meşələrin tərkibinə daxildir. Hazırda Araz palıdı
Azərbaycanın nadir bitki növü kimiə “Qırmızı kitab”a daxil edilmişdir. Qırmızı palıd növünə isə
Azərbaycanda yalnız Laçın rayonunun ərazisində rast gəlinmişdir. Uzunsaplaq palıd Kiçik Qafqazın
cənubunda qarışıq meşə formasiyalarının yaranmasnda iştirak etmişdir.
Təəssüflər olsun ki, Qarabağın təbiəti və bitki örtüyü də erməni vandalizmindən öz nəsibini
almışdır. Füsünkar təbiət məhv edilmiş, ərazi xarabalığa çevrilmişdir. Dünya ictimaiyyəti də şahid
oldu ki, insanlıqdan pay almayan erməni məxluqları müharibənin son günlərində ağ fosfor tipli
bombalardan istifadə edərək Şuşada meşələri yandırdı. Bütün Qarabağ bölgəsində olduğu kimi, Şuşada da çox zəngin və qiymətli meşələrimiz var. İşğaldan əvvəl meşə fondunun ümumi sahəsi 8526
hektar olmuşdur. Əsasən qiymətli və çoxillik palıd, ardıc, fıstıq, vələs, şam, göyrüc, qoz ağaclarından ibarət sıx meşəliklərin yaratdığı unikal bir ekosistemin məhv edilməsi, əsasən endem xarakterli
bioloji müxtəlifliyə ciddi zərbə vuran bu vandal hərəkətlər Ermənistan tərəfinin də qoşulduğu ətraf
mühit üzrə bütün beynəlxalq konvensiyalara görə bəşəri cinayət kimi qiymətləndirilir. Çünki ağ fosfor tipli bombalardan istifadə edilməklə törədilən yanğınların söndürülməsi, eləcə də təbii yollarla
sönməsi mümkün deyil və belə yanğınlar uzun müddət davam edir.
Qarabağda mövcud olmuş biomüxtəlifliyin bərpasında palıd növlərindən müvəffəqiyyətlə istifadə etmək olar. Bunun üçün xüsusi palıd şitillikləri salınmalı və hər bir palıd növü əvvəl yayıldığı
areallar nəzərə alınmaqla öz tələbatına uyğun torpaq sahələrinə köçürülməlidir. Qarabağda palıdların biomüxtəlifliyinin bərpası üçün xüsusi layihələr işlənib hazırlanmalı və planlı şəkildə həyata keçirilməlidir. Biz alimlər Qarabağın yenidən bərpasında və “Cənnət Qarabağ”a çevrilməsində əlimizdən gələni etməyə, dövlətimizə dəstək olmağa hazırıq.
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QARABAĞ ƏRAZİSİNDƏ TƏBİİ-ANTROPOGEN LANDŞAFTLARIN TORPAQ-SU
MÜHİTİNİN BƏRPA EDİLMƏSİNDƏ BİOMÜXTƏLİFLİYİN ROLU
Coşqun Məmmədov*, Hüseyn Mustafabəyli
AMEA-nın Şəki Regional Elmi Mərkəzi
Qarabağ ərazisindəki işğal nəticəsində pozulmuş landşaftların torpaq və su mühitinin səciyyəvi xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi günümüzün ən aktual məsələlərindən biridir. Bu məqsədlə aparılan
elmi tədqiqat işləri içərisində vacib problemlərdən biri ərazinin biomüxtəlifliyini bərpa etmək və
qonşu bölgələr hesabına daha da zənginləşdirməkdən ibarətdir. 2021-2025-ci illərdə AMEA ŞREMin Bitkilərin genefondu və biomüxtəlifliyi və Landşaftşünaslıq şöbələri tərəfindən Qarabağın landşaft xüsusiyyətlərinin tədqiq edilməsi planlaşdırılmışdır. Bununla əlaqədar olaraq ərazidəki çay dərələrinin gilli, qumlu, vulkanik və filizli süxurları, torpaq növləri, müxtəlif növ ağac, kol, ot bitkilərinin yayılması öyrəniləcəkdir.
Fotoşəkillər, vizual əlamətlər, faktiki materiallar və analiz məlumatlarının toplanması nəticəsində Qarabağ ərazisi landşaftlarının ən qısa müddətdə öyrənilməsi və bərpaedilmə yollarının müəyyənləşdirilməsi nəzərdə tutulmuşdur.
Qarabağ bölgəsində səhralaşma proseslərinin xarakteri, bu prosesə aid olan fiziki-coğrafi və
ekoloji əlamətlərin izlənməsi Aran Qarabağ (Ağdam-Füzuli) və eləcə də Cəbrayıl və Zəngilan rayonları ərazisində mühüm əhəmiyyətə malikdir. Quru iqlim şəraitində suvarılmayan torpaqlardan
səmərəsiz istifadə nəticəsində əkin sahələri və otlaqlarda bioloji məhsuldarlığın azalması bu ərazilər
üçün səciyyəvidir. Meşə və kolluqların tamamən qırılması bir çox hallarda torpaq qatının nazilməsi
və strukturunun boşalması, bitki kütləsinin və növ sayının azalması, külək eroziyasının şiddətlənməsi və s. nəticəsində təbii-antropogen landşaft ekosisteminin tam dağılmasına səbəb olmuşdur.
Yuxarıda göstərilən fiziki-coğrafi və ekoloji şəraiti nəzərə alaraq və Qarabağ ərazisində
aşağıda adları göstərilən bitkilərin landşaft strukturlarında yerləşdirilərək uyğun sahələrdə
məskunlaşdırılmasına ehtiyac olduğunu qəbul edərək, Qarabağ ərazisinin orta (d.s.1000-2000 m) və
alçaq dağ (d.s. 500-1000 m) landşaftlarında və quru-çöl yüksəkliklərində (d.s. 200-500 m)
pozulmuş bitki örtüyünün bərpasında aşağıdakı qaydada müxtəlif tipli ağac bitkilərinin artırılması
tərəfimizdən məqsədəuyğun hesab edilir:
1. Qarabağın dağ meşələrində palıd ağacı populyasiyasının 40%-ə qədər artırılması, yeni
ərazilərdə palıd meşələrinin salınması;
2. Qarabağın dağ çaylarının terraslarında Şəkidəki qara şam meşələrinə oxşar meşəliklərin
Köndələnçay, Oxçuçay, Bəsitçay, Bərgüşadçay, Həkəri, Qarqarçay, Xaçınçay ərazilərində salınması
(d.s. 700-1100 m arası hündürlüklərdə);
3. Bozqırlaşan güney dağ yamaclarında Eldar şamı, Şərq palıdı növlərinin əkilməsi (Cəbrayıl
və Zəngilan rayonları, d.s. 400-900 m hündürlüklərdə);
4. Şümşad və fındıq bitkilərinin Tərtər, Ağdam rayonlarında və Qubadlı rayonununun şərq
dağ yamaclarında artırılması (d.s. 500-800 m hündürlüklərdə);
5. Aran Qarabağ ərazisində (Zəngilan, Cəbrayıl, Füzuli, Xocavənd və Ağdam rayonlarına aid
olan) bozqırlaşmış torpaq sahələrində amarant ot bitkisinin becərilməsi məqsədəuyğundur;
6. Böyük Qafqaza aid cır alma, armud, ağcaqayın, çəyirdəkli meyvə bitkilərinin, çaytikanı və
ardıc növlərinin Qarabağın güney yamac və dərələrində əkilməsi məqsədəuyğundur;
7. Sarağan ağacları karbonatlı torpaqlarda yol kənarlarına əkilə bilər – Zəngilan, Kəlbəcər,
Cəbrayıl, Füzuli, Ağdam, Tərtər, Xocavənd, Qubadlı (d.s. 200-800 m hündürlüklərdə).
8. Cökə cinsinə aid növlərin Şuşa, Xocalı, Qubadlı, Xocavənd rayonları ərazisində karbonatlı
torpaqlarda əkilməsi (d.s. 500 m-dən 1300 m-ə qədər olan hündürlüklərdə).
Qeyd olunan fəaliyyətlər üzrə tədqiqat işləri AMEA Şəki REM-in 2021-2024-cü illər üçün
elmi-tədqiqat proqramına daxil edilmişdir.
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İŞĞALDAN AZAD OLUNMUŞ ƏRAZİLƏRDƏ BİOMÜXTƏLİFLİYİN BƏRPASINDA
PASSIFLORA L. CİNSİNƏ AİD NÖVLƏRİN İSTİFADƏSİ
Zümrüd Məmmədova, Vüsalə Bədəlova*
AMEA-nın Dendrologiya İnstitutu
Ağac və kol bitkiləri ilə bərabər, sarmaşan bitkilər yaşıllaşdırmada arxitektura cəhətdən ən gözəl görkəm yaradan bitkilər hesab olunur. Passiflora cinsinə aid olan Passiflora caerulea L. növü
belə bitkilərdən sayılır və bir sıra xüsusiyyətləri ilə seçilir. Bu bitki növü tez böyüyür, becərilməsi
üçün az torpaq sahəsi tələb edir, digər ağac və kol bitkilərinin əkilməsi mümkün olmayan yerlərin
yaşıllaşdırılmasında müvəffəqiyyətlə istifadə olunur. P.caerulea çoxillik, sarmaşan oduncaqlı gövdəyə malik bitki növüdür. Kökləri torpağın çox dərinliyinə getmir, lakin fil dişi rəngli yan kökləri
geniş şaxələr yaradır. Ümumilikdə tək gövdəyə malik olan bu növün gövdəsi açıq qəhvəyi rəngdə
olub incə quruluşdadır. Cavan budaqları sarı, yaşıl, qəhvə rənginə dönən rənglərdə olur. Yarpaq
qoltuqlarından incə bığcıqlar çıxır və bu bığcıqlar havada yellənərək yaxındakı tel məftillərə tutunaraq onlardan yalnız dayaq kimi istifadə edir. Bığcıqlar budaqları dəstəkləmək vəzifəsini yerinə yetirir. P.caerulea ümumilikdə tək gövdəli olaraq yetişdirilir. Ana gövdə tək olub, yan budaqlar havalanmanı saxlayacaq şəkildə müəyyən dayaq vasitələrinə dolanır. Passiflora cinsinə aid növlər içərisində P.caerulea ən soyuğadavamlı növdür. Belə ki, 10°C-yə qədər şaxtaya davam gətirir. Yarpaqların uzunluğu 5-11 sm, eni isə 4-10 sm arasında dəyişir. P.caerulea çiçəkləri saata bənzədiyi üçün
bəzi yerlərdə saat çiçəyi kimi də tanınır. Çox gözəl qoxuya və rəngə malik olduğu üçün landşaft
memarlığında geniş istifadə olunur. Çiçəklər yarpaq qoltuğunda tək-tək yerləşir. Çiçəklərin ölçüsü
5-8 sm uzunluğundadır. May ayından oktyabr ayına qədər ardıcıl çiçək açır. Meyvələri narıncı rəngdə olub, oval şəkillidir. Yaşıl çəpərlərin, nerpolaların hazırlanmasında geniş istifadə olunur və il boyu gözəlliyini itirmir. Boyu 15-20 m-ə qədər uzanır. Çoxalması toxum və qələmlədir. Pasiflora caerulea çoxaldılarkən əasən dünya praktikasında qələmlə çoxaltmaya üstünlük verilir. Bu zaman
odunlaşmış qələmlərdən istifadə olunur. Qələmlər hazır olduqdan sonra köklənməyi sürətləndirmək
məqsədilə IBA (İndol Butirik acid)-dan istifadə olunur. Su itkisinin qarşısını almaq və bitki faizini
artırmaq məqsədilə istixanada perlit tərkibli substrata köklənməyə buraxılır. Qələmlər 20-30 gün
sonra köklənir. Bu cür kök vermiş qələmlər asanlıqla arzu olunan torpaq sahəsinə köçürülə bilər.
Bizim tərəfimizdən alınmış nəticələr və müşahidələr göstərir ki, bu növdən park və xiyabanların yaşıllaşdırılmasında, landşaft memarlığında müvəffəqiyyətlə istifadə etmək olar.
Artıq gözəl Qarabağımız işğaldan azaddır. Qarabağ işğal edildikdən sonra erməni quldurları
tarixi abidələrimizi məhv etmiş və eyni zamanda fauna və floramıza da ciddi ziyan vurmuşlar.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin tapşırığına əsasən, işğaldan azad
olunmuş ərazilərdə artıq bərpa və yenidənqurma işlərinə başlanılmışdır. Bu ərazilərdə biomüxtəlifliyin bərpa edilməsində biz alimlərin də üzərinə müəyyən vəzifələr düşür. Təbii ki, Qarabağda yaşıllıq zolaqlarının, park və bağçaların salınmasında torpaq və iqlim şəraitinə uyğun bitkilərdən istifadə
olunmalıdır. Əminliklə deyə bilərik ki, Pasiflora caerulea yuxarıda qeyd olunan bioloji və ekoloji
xüsusiyyətlərinə görə Qarabağın, xüsusilə Şuşa şəhərinin landşaft memarlığının formalaşdırılmasında uğurla tədbiq oluna bilər.
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TƏRTƏR RAYONU ŞIXARX ƏTRAFI BİTKİLİYİNDƏ BİTƏN
BƏZİ DƏRMAN ƏHƏMİYYƏTLİ BİTKİLƏR HAQQINDA
Gülşən Nəzərova
Bakı Dövlət Universiteti
Kənd təsərrüfatı üçün əhəmiyyətli yerdə duran yarımsəhra bitkilik tipi respublikamızda müxtəlif ərazilərdə müəyyən edilmişdir. Bu ərazilərdən biri də qədim yaşayış mərkəzlərindən biri olan
Tərtər rayonudur. Qeyd etməliyik ki, Qarabağ müharibəsi və 28 il davam edən atəşkəs dövründə
Tərtər rayonu cəbhə bölgəsi statusunu daşımışdır. Bu dövr ərzində Tərtər rayonunun ərazisi tez-tez
mənfur düşmənin təxribatlarına məruz qalmışdır. Rayon Tərtər çayının aşağı hissəsində yerləşir və
şimaldan İncə çayı ilə həmhüduddur. Rayonda iqlim şəraiti mülayim iqlimdən başlayaraq isti yarımsəhra və səhra iqliminə qədər dəyişir. Ermənilərin təxribatları nəticəsində birinci yanğın 2010-cu
il iyunun 15-də Tərtər rayonunun Şıxarx kəndi ərazisində, ikinci yanğın isə iyulun 3-də yenə də
Tərtər rayonunda törədilmişdir. Nəticədə rayonun Çaylı və Şıxarx kəndlərində ümumilikdə min
hektara yaxın ərazi tamamilə yanaraq külə dönmüşdür. Bütün bu təxribatlar nəticəində Tərtər və ətraf rayonların təsərrüfatlarına ciddi ziyan dəymiş, ərazinin biomüxtəlifliyində nəzərəçarpan dəyişikliklər yaranmışdır. Tədqiqatın gedişində ərazinin bitki örtüyü, florası və bitkiliyi öyrənilərək dominant formasiyalar müəyyənləşdirilir.
Tədqiqat zamanı Tərtər rayonu Şıxarx ətrafının fiziki-coğrafi şəraiti öyrənilmişdir, yarımsəhra
bitkiliyin dominant formasiyalarında rast gəlinən bitkilərin flora analizi aparılmış, onların təsərrüfat
əhəmiyyəti araşdırılmış, formasiyaların qorunması və mühafizəsi yolları haqqında məlumat verilmişdir. Tədqiqat işi yerinə yetirilərkən 85 növ bitkinin flora konspekti tərtib edilmiş, bu növlər 55
cins, 7 fəsilə üzrə paylanmışdır. Ən çox növlə təmsil olunan fəsilə Asteraceae – mürəkkəbçiçəklilər
fəsiləsidir. Növlər arasından ekoloji qruplar üzrə kserofitlər, areal tipi üzrə isə Boreal tip üstünlük
təşkil edir. 11 növün areal tipi müəyyən edilməmişdir ki, bu da ümumi növlərin 12%-ni təşkil edir.
Müəyyən edilmişdir ki, yarımsəhra bitkilik tipində yovşanlı-qarayoncalı, yovşanlı-efemerli, yovşanlı-dəvətikanlı formasiyalar geniş yayılmışdır.
Ərazidə geniş təsərrüfat əhəmiyyətli, ədviyyat, balverən, dərman əhəmiyyətli bitkilər geniş
yayılmışdır. Onlardan rayonda rast gəlinən dərman əhəmiyyətli bitkilərə Alhagi pseudoalhagi
(Bieb.) Fisch. (adi dəvətikanı), Glycyrrhiza glabra L. (şirin biyan), Melilotus officinalis L. (dərman
xəşənbülü), Traxacum officinale Wigg. (dərman zəncirotu), Matricaria chamomilla L. (aptek
çobanyastığı), Artemisia fragrans Willd. (iyli yovşan), Artemisia vulgaris L. (adi yovşan), Achillea
millefolium L. (adi boymadərən), Achillea fillipendulina L. (topulqayarpaq boymadərən), Tussilago
farfara L. (adi dəvədabanı), İnula helenium L. (uca andız), Rumex sanguineus L. (qanvari əvəlik),
Rumex acetosa L. (adi əvəlik), Polygonum amphibium L. (suda-quruda yaşayan qırxbuğum),
Plantago major L. (böyük bağayarpağı), Plantago lancelota L. (neştəryarpaq bağayarpağı), Urtica
dioica L. (ikievli gicitkən), Fumaria officinalis L. (dərman şahtərəsi), Mentha arvensis L. (çəmən
yarpızı), Salvia officinalis L. (dərman sürvəsi) aiddir.
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PLATANUS ORIENTALIS L. NÖVÜNÜN MEŞƏ EKOSİSTEMİNDƏ YERİ
VƏ MÜASIR VƏZİYYƏTİ
Elman İsgəndər, Minarə Həsənova, Samirə Bağırova,
Leyla Atayeva, Sədaqət Əliyeva, Nigar Bədəlzadə
AMEA-nın Dendrologiya İnstitutu
Məlumdur ki, Zəngilan rayonu ərazisində yerləşən Bəsitçay Dövlət Təbiət Qoruğunun bitki
örtüyü erməni işğalçıları tərəfindən demək olar ki, məhv edilmişdir. Şanlı ordumuz tərəfindən Zəgilan rayonu işğaldan azad olunduqdan sonra buranın bitki örtüyü yenidən təftiş olunmalı, dəymiş ziyan hesablanmalı və bitki örtüyünün əvvəlki vəziyyətinə qaytarılması üçün əməli tədbirlər həyata
keçirilməlidir.
Qoruq 1974-ci ildə Zəngilan rayonu Bəsitçay dərəsində dünyada yeganə təbii çinar meşəliyini
mühafizə etmək məqsədilə təşkil olunmuşdur. Meşə sahəsi dərəboyu 15 km uzanaraq, ümumi ərazisi təxminən 107 hektardır. Ədəbiyyat məlumatlarında çinar meşəsinin təbii yolla artımının ancaq
Kiçik Asiya və Himalayda mümkün olduğu, digər bölgələrdə isə insanlar tərəfindən əkilib becərilməklə yetişdirildiyi qeyd edilir. Bu baxımdan Kiçik Qafqaz dağlarının cənub-şərq yamaclarında,
Azərbaycanda Bəsitçay ərazisində çinar ağaclarının təbii yolla bərpası həm meşəçilik elmi, həm də
botanika elmləri üçün böyük əhəmiyyətə malikdir. Bildiyimiz kimi, Ermənistanın işğalçı qüvvələri
tərəfindən Qarabağ və onun ətrafında olan 7 rayon (Laçın, Kəlbəcər, Ağdam, Cəbrayıl, Füzuli, Qubadlı, Zəngilan) işğal edilmişdi. Digər tarixi və mədəni abidələr kimi, Zəngilan ərazisindəki təbii çinar meşəsi erməni vandalları tərəfindən vəhşicəsinə qırılıb talan edilmişdir (monitorinq nəticələrinə
istinad edilir). Bununla yanaşı, işğal müddətində Rəzdərə kəndində çinar meşəsi ətrafda olan yaşlı
çinar, qoz, palıd ağacları da erməni işğalçıları tərəfindən kəsilərək məhv edilmişdir. Buna görə də
ərazidə olan bitkilərin, o cümlədən nadir bitkilərin təbii artım balansının bərpası, bu ərazilərin işğaldan əvvəlki vəziyyətinə qaytarılması bu günün vacib məsələlərindəndir.
Aparılan monitoriq nəticələrinə əsasən, meşə örtüyündə 2 yarusluq qeydə alınmış və qoruqda
Platanus orientalis I yarusu təşkil edir. Ərazinin dağlıq hissəsinin meşə örtüyündə İberiya palıdı
(Quercus iberica), Qafqaz vələsi (Carpinus caucasica), ağıriyli ardıc (Juniperus foetidissima),
alçaqboylu ardıc (Juniperus depressa), kütyarpaq saqqızağacı (Pistacia mutica), quru daşlı
yamaclarda Araz palıdı (Quercus araxina), Qafqaz dağdağanı (Celtis caucasica), Şərq vələsi
(Carpinus orientalis), kütyarpaq saqqızağacı (Pistacia mutica), İberiya ağcaqayını (Acer iberica),
Araz qarağacı (Ulmus araxina), söyüdyarpaq armud (Pyrus salicifolia), 800-1400 m yüksəkliklərdə,
Sürtün massivində dağ badamı (Amygdalus fenzliana), nairi badamı (Amygdalis narica), kütyarpaq
saqqızağac (Pistacia mutica), İberiya ağcaqayını (Acer iberica), ağıriyli ardıc (Juniperus
foetidissima), çoxmeyvəli ardıc (Juniperus polycarpos) kimi taksonlara rast gəlinmişdir. Meşənin ot
örtüyü yovşan, məryəmnoxudu, solmazçiçəyi, kəklikotu, daşdayan, zəncirotu və s. növlərlə
zəngindir.
Monitorinq zamanı ətraf mühitə, bioloji müxtəlifliyə dəymiş ziyanın qiymətləndirilməsi üçün
müşahidələr aparılmış, xüsusi qeydlər edilmişdir. Monitorinqlər zamanı məlum olmuşdur ki, diametri 3 metr, yaşı 2000 ildən artıq olan çinar ağacını erməni vandalları kəsdikdən sonra kötüyünü
xüsusi alışdırıcı maddələrlə yandırıb məhv etmişlər. Bütün bu faktlar ətraf mühitə qarşı erməni işğalçılarının ekoloji terrorunun göstəricisidir.
14.02.2021-ci il tarixində Prezident İlham Əliyev Bəsitçay Dövlət Təbiət Qoruğunun ərazisində olmuş və çıxışında qeyd etmişdir: “Bəsitçay Dövlət Təbiət Qoruğunda çinar ağacları əkdik. Bəsitçay qoruğu 1974-cü ildə Ulu Öndər Heydər Əliyevin tapşırığı ilə yaradılmışdır. Burada 100 hektardan çox sahədə nadir çinar ağacları dövlət tərəfindən qorunurdu. Bu, nadir çinar ağacları meşəsi
idi. İşğaldan sonra mənfur düşmən çinarların böyük hissəsini kəsib, doğrayıb, talayıb və yandırıb.
Bu, erməni vandalizminin növbəti əlamətidir. Bu gün Bəsitçay Dövlət Təbiət Qoruğunun bərpasına
start verildi”.
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QARABAĞIN BİTKİ ÖRTÜYÜNDƏ YAYILMIŞ Phlomis VƏ
EREMOSTACHYS NÖVLƏRİ
Lalə İsgəndərova, Rəşad Səlimov
AMEA-nın Botanika İnstitutu
Zəngin bitki örtüyünə malik Qarabağ və ətraf ərazilərin biomüxtəlifliyinə və ekosisteminə,
həmçinin florasına Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində dəymiş ziyanın hərtərəfli qiymətləndirilməsi üçün ilk növbədə regiondan toplanmış herbari nüsxələrinin və ədəbiyyat məlumatlarının təhlili əvəzsiz mənbədir.
Tədqiqatımızın əsas məqsədi Qarabağ və ətraf ərazilərdə yayılmış AMEA Botanika İnstitutunun Herbari fondunda saxlanılan Phlomis L. və qohum cinslərinə aid növlərin öyrənilməsidir. Azərbaycan florasında Phlomis L. cinsinə aid 6 növ, Eremostachys Bunge cinsinə aid isə 3 növün yayılması qeyd olunmuşdur. Bunlardan 2 növ Phlomis L. cinsinə, 3 növ isə Eremostachys Bunge cinsinə
aiddir ki, onlar da alp qurşağınadək, quraq daşlı-çınqıllı ərazilərdə, gilli yamaclarda, kserofil kolluqlarda və bəzən çay vadilərində rast gəlinir.
Qarabağ və ətraf ərazilərdən toplanılmış və hazırda AMEA Botanika İnstitutunun BAK Herbari fondunda saxlanılan növlərin herbari nüsxələri sayəsində onların yayıldığı ərazini, coğrafi mühitini, fenologiyasını, morfoloji əlamətlərini öyrənmək mümkündür. Phlomis L. və qohum cinslərinə aid saxlanılan 240-a yaxın nüsxə təhlil olunmuşdur. Herbari nüsxələrinin etiket məlumatlarına
əsasən, hazırda fondda saxlanılan nümunələr Azərbaycanın müxtəlif botaniki-coğrafi rayonlarından
toplanmışdır. Phlomis pungens Willd., Phlomis tuberosa L., Eremostachys laciniata Bge, Eremostachys iberica Vis. və Eremostachys macrophylla Montbr. növlərinin toplandığı ərazilər digər rayonlarla yanaşı, Qarabağ zonasının inzibati rayonlarını da əhatə edir. BAK Herbari fondunda saxlanılan nümunələrin 12%-i Qarabağa, xüsusən də Ağdam, Zəngilan, Kəlbəcər və Cəbrayıl zonalarına
aiddir. Onların içərisində Xocavənd, Şuşa, Laçın və Tərtərdən yığılan nüsxələr də mövcuddur. Müəyyən olunmuşdur ki, Qarabağ və ətraf ərazilərdən hər iki cinsə aid 30 herbari nüsxəsi BAK Herbari
fondunda saxlanılır. Bu bitki nümunələrinin toplanılması və uzunmüddətli saxlanılması üçün herbariləşdirilməsində A.A.Qrossheymin ekspedisiyalarının əvəzsiz rolu olmuşdur. Hər iki cinsə aid herbari nüsxələrinin əksəriyyəti əsasən A.A.Qrossheym tərəfindən toplanılmışdır. Herbari fondunda
həmçinin S.Şahverdiyeva, İ.Karyagin, T.Heydeman və C.Qurviç tərəfindən toplanılan nümunələr də
mövcuddur. Herbari nümunələri araşdırılarkən nüsxələrin XX əsrin 1928-1937-ci illərində, xüsusən
may və iyun aylarında toplanıldığı müəyyən edilmişdir.
Aralıq dənizi və Mərkəzi Asiya arasında geniş arealda yayılma zonası mövcud olan Phlomis
L. və qohum cinslərə aid növlər üzərində son onilliklərdə aparılan tədqiqatlar nəticəsində edilmiş
nomenklatur dəyişikliklər Azərbaycan florasında rast gəlinən bu cinslərə aid növlərin həm taksonomik, həm də molekulyar cəhətdən təftiş edilməsinin vacib olduğunu göstərir. Qarabağa aid herbari
nüsxələri əsasən XX əsrin 20-40-cı illərini əhatə etdiyi üçün onların həmin zonalardan yenidən yığılması və tədqiqi zəruridir. Bu səbəbdən, yaxın gələcəkdə davam edən tədqiqatlarımız çərçivəsində
Qarabağ zonasına daxil olan inzibati rayonlara ekspedisiyaların təşkili və ərazinin florasının hərtərəfli tədqiqi nəzərdə tutulur.
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QARABAĞ VƏ ƏTRAF RAYONLARDAN TOPLANAN TEUCRIUM L. CİNSİNƏ AİD
HERBARİ NÜSXƏLƏRİNİN TƏDQİQİ
Səbinə Hacıyeva, Rəşad Səlimov
AMEA-nun Botanika İnstitutu
Məryəmnoxudu (Teucrium L.) cinsi dalamazkimilər (Lamiaceae) və ya dodaqçiçəklilər (Labiatae) fəsiləsinə aid olmaqla 280-ə qədər növü özündə birləşdirir. Azərbaycan florası çoxcildliyində cinsin Azərbaycanda 8 növünün yayıldığı qeyd olunmuşdur. Efir yağları ilə zəngin Teucrium L.
cinsinə aid növlər dekorativ olmaqla qida və dərman əhəmiyyətlidir.
Tədqiqatın məqsədi Teucrium L. cinsinin Qarabağ və ətraf rayonlarda yayılmış növlərini dəqiqləşdirmək üçün AMEA Botanika İnstitutunun Herbari fondunda (BAK) saxlanılan herbari nümunələrini və ədəbiyyat materiallarını aydınlaşdırmaq, çöl tədqiqat işləri üçün bu ərazilərdə yayılan
taksonların yayılma arealları və fenologiyası haqqında tədqiqat planını müəyyən etməkdir. Teucrium L. cinsinə aid herbari nüsxələrinin araşdırılması zamanı 8 taksona aid 546 nüsxə müəyyən olunmuşdur. Onlardan 5 növə aid 108 nümunə Qarabağ və ətraf ərazilərdən yığılmışdır. Son nomenklatur dəyişiklikləri əks etdirən tədqiqatlarda Qarabağ və ətraf rayonlardan toplanılmış Teucrium
nuchense K.Koch hazırda Teucrium chamaedrys subsp. nuchense (K.Koch) Rech.f. taksonunun,
Teucrium scordioides Schreb. Teucrium scordium subsp. scordioides (Schreb.) Arcang. taksonunun
homotip sinonimləri kimi, Teucrium polium L., T. orientale L., T. hircaninum L., T. chamaedrys L.
isə növ olaraq qəbul edilmişdir. Araşdırma nəticəsində məlum olmuşdur ki, Qarabağ və ətraf
rayonlardan yığılmış nümunələrin toplanması əsasən 1928-1940 və 1985-1987-ci illəri əhatə
etmişdir. Herbari nümunələrinin 22-si T.Heydeman, 19-u İ.Karyagin, 8-i R.Rzazadə, 5-i
A.Qrossheym, 5-i A.Çadarin, 6-sı L.Prilipko, 8-i F.Əhmədzadə, 9-u A.Əsgərov, 4-ü C.Qurviç
tərəfindən toplanmış, təyin edilərək herbari fonduna təqdim edilmişdir. Herbari nüsxələrinin tədqiqi
zamanı nümunələrin əsasən may-avqust ayları ərzində toplandığı aşkar olunmuşdur.
AMEA Botanika İnstitutunun Herbari fondunda Teucrium L. cinsinə aid növlərin herbari
nüsxələri üzərində aparılan tədqiqat zamanı müəyyən olunmuşdur ki, 22 Teucrium scordium subsp.
scordioides (Schreb.) Arcang. növünün 1-i, 202 Teucrium polium L. növünün 31-i, 147 Teucrium
chamaedrys L. növünün 35-i, 10 Teucrium chamaedrys subsp. nuchense (K.Koch) Rech.f. növünün
8-i, 107 Teucrium orientale L. növünün 26-sı, 55 Teucrium hircaninum L. növünün isə 7-si
Qarabağ və ətraf rayonlardan toplanmışdır. Bu isə öz növbəsində Teucrium scordium subsp.
scordioides (Schreb.) Arcang. növündə 4,54%, Teucrium polium L. növündə 15,3%, Teucrium
chamaedrys L. növündə 23,8%, Teucrium chamaedrys subsp. nuchense (K.Koch) Rech. f. 80%,
Teucrium orientale L. 24,3% təşkil edir. Toplanan herbari nüsxələrinin araşdırılması göstərdi ki,
növlərdən 30-u Zəngilan, 29-u Xocavənd, 17-si Kəlbəcər, 11-i Cəbrayıl, 5-i Füzuli, 5-i Ağdam, 5-i
Şuşa, 4-ü Laçın və həmçinin ətraf rayonlardan yığılmışdır. Yığılan herbari nüsxələrinin böyük
qisminin 1930-1940-cı illəri əhatə etdiyini nəzərə alaraq, yeni herbari nümunələrinin həmin
ərazilərdən yenidən yığılması məqsədəuyğundur və tədqiqi zəruridir. Bu səbəbdən, yaxın gələcəkdə
davam edən tədqiqatlarımız çərçivəsində Qarabağ zonasına daxil olan inzibati rayonlara
ekspedisiyaların təşkili və ərazinin florasının hərtərəfli tədqiqi nəzərdə tutulur.
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QARABAĞ DEDNDROFLORASININ NADİR BİTKİLƏRİ
Sadıx Qarayev*, Elman İsgəndər
AMEA-nın Mərkəzi Nəbatat Bağı
Azərbaycan Respublikasının florasında 5000-nə yaxın bitki növü yayılmışdır. Bunlardan 467
növü ağac və kol bitkiləridir. Qafqaz florasına aid bitki növlərinin yarıdan çoxuna Azərbaycanda
rast gəlmək olar. Aparılan tədqiqatlardan məlum olmuşdur ki, introduksiya edilən bitki növləri təbiətdə yayılan növlərin 68%-ni, cinslərin 87%-ni və fəsilələrin 95%-ni təşkil edir. Ermənistanın Azərbaycan ərazisinin 20%-ni işğal etməsi və bu toppaqların uzun müddət erməni hərbçilərinin nəzarəti altında qalması bölgədə mövcud olan nadir bitkilərə qarşı təhdidi artırmış və nəticədə bitkilərin olduğu
fitosenoloji struktur pozularaq həmin bitkilərdən müəyyən növlər yox olmaq təhlükəsi qarşısında qalmışdır.
Məlumdur ki, Azərbaycanın meşə ehtiyatlarının 49%-i Böyük Qafqaz regionunun, 34%-i
Kiçik Qafqaz regionunun, 15%-i Talış zonasının və 2%-i Aran zonasının (Naxçıvan MR ilə birgə)
payına düşür. Tədqiqat bölgəsi olan Qarabağ Azərbaycanın Kiçik Qafqaz botaniki-coğrafi
rayonunun mərkəzi və cənubi hissələrini əhatə edir. Qarabağ dendroflorasında yayılan 40-dan artıq
nadir və nəsli kəsilməkdə olan ağac və kol növləri (Taxus baccata L., Juniperus foetidissima Willd.,
Pinus kochiana Klotzsch ex K.Koch., Corylus colurna L., Celtis caucasica Willd., Celtis australis
L., Thelycrania iberica (Woronow) Pojark., Daphne transcaucasica Pobed., Amygdalus fenzliana
(Fritsch) Lipsky., Pyracantha coccinea M.Roem., Pistacia mutica fisch.et C.A. Mey., Rhus coriaria
L., Euonymus velutina Fisch. Et C. A. Mey., Astragalus xiphidium Bunge, Cytisus caucasicus
Grossh., Genista patula M.Bieb., Quercus crispata Steven, Quercus araxina (Taurtv.) Grossh.,
Genista transcaucasica Schischikin, Punica granatum L. , Thymus fedtschenkoi Ronniger, Thymus
transcaucasicus Ronniger, Acantholimon fominii Kusn., Ficus hyrcana A.Grossh., Syringa
× persica L., Pyrus elata Rubtz., Pyrus zangezura Maleev, Pyrus cоmplеха Rubtz., Pyrus
salicifolia Pall., Sorbus subfusca Boiss., Platanus orientalis L., Rosa коmаrоvii Sоsn., Acer
trautvetteri Medw., Zelkova carpinifolia (Pall) C.Koch., Crаtаеgus cаucаsicа C.Коch və s.) qeydə
alınmışdır. Bölgədə təbii halda yayılmış oduncaqlı nadir bitkilərdən Paltav və Turqay florasına aid
relikt və endem növlər tədqiqatçılar tərəfindən müəyyən edilmişdir.
Qarabağın mövcud dendroflorası erməni işğalçıları tərəfindən bitki terroruna məruz qalması
nəticəsində böyük zədə almışdır. Tədqiqat bölgəsində zədələnmiş bitki örtüyünün bərpa edilməsi
üçün bir sıra tədqiqat işləri aparılmalıdır.
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QARABAĞ ZONASINDA ROZMARINUS L. CİNSİ NÖVLƏRİNİN
İNTRODUKSİYASININ MÜMKÜNLÜYÜ
Vaqidə Məmmədova, Zümrüd Məmmədova
AMEA-nın Dendrologiya İnstitutu
Qarabağ zonası özünün flora və fauna müxtəlifliyinə görə həmişə zəngin olmuşdur. Vaxtilə
həmin ərazilərdə səhra, yarımsəhra, quru bozqır, bozqır, eləcə də dağ kserofit bitkilik tipi üstünlük
təşkil edirdi. Zəngin bitki örtüyünə malik olan ərazidə 2000-dən çox bitki növünə rast gəlinirdi.
Landşaft müxtəlifliyi baxımından çox əlverişli olan bu ərazilərdə 460 növdən çox yabanı ağac və
kol bitkiləri bitir ki, onlardan 70-i endemik növ olub, dünyanın heç bir yerində təbii halda bitmir.
1988-ci ildən başlayaraq işğal olunmuş ərazilərdə yanğın və dağıntıların törədilməsi torpağı, suyu,
atmosferi, dövlət təbiət abidələrini məhv etmiş, bir çox flora növlərini və biomüxtəlifliyini yarasız
hala salmış, məhvinə gətirib çixarmışdır. Artıq bu gün xalqımızın yenilməzliyi, mərdliyi və 44 günlük zəfər döyüşümüz bizi qələbəyə çatdırdı. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə floranın, o cümlədən
nadir və nəsli kəsilməkdə olan növlərin araşdırılmasına, ekoloji terrora məruz qalmış Qarabağ və ətraf rayonların bitki aləminin bərpasına başlanılmışdır. Təbii floranın bərpası ilə yanaşı, bitki genefondunun zənginləşdirilməsi üçün introduksiya tədqiqatlarının aparılması də vacibdir.
Yeni introduksiya olunan bitkilər arasında dərman və efiryağlı bitkilər də xüsusi əhəmiyyət
kəsb edir. Belə ki, dünya dərman preparatlarının 1/3 hissəsini bitki mənşəli maddələr təşkil edir.
Efiryağlı və dərman bitkilərinə olan tələbatın artması ilə əlaqədar çoxlu xammal əldə etmək məqsədilə bu bitkilərin tapılması, introduksiyası, hərtərəfli öyrənilməsi, geniş əkin şəraitində becərilməsi
və tədqiqi çox vacibdir.
Dərman bitkilərindən elmi və xalq təbabətində geniş istifadə olunmasına əsas səbəb onların
tərkibində bioloji aktiv maddələrin (efir yağı, həmçinin flavonoidlər, aşı maddələri, tpiterpen
birləşmələr) olmasıdır ki, bu da insan orqanizminin müxtəlif sistemlərinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir
göstərir. Yеrli və хаrici ədviyyəli-ətirli və еfiryаğlı bitkilərin öyrənilməsi üzrə tədqiqаt işi və оnun
ədəbiyyаtdа işıqlаndırılmаsı iki əsrdən çох tаriхə mаlikdir, bu bitkilərin bеcərilməsi və istifаdəsi
hаqqındа ilk yаzılı mənbələr ХI-ХII əsrlərə аiddir. Torpaq-iqlim şəraiti uyğun gələn zonalarda
tərkibində bioloji fəal birləşmələr olan Lamiaceae fəsiləsinə aid Rozmarinus L. cinsi növlərinin
becərilməsi mümkündür. Buna görə də Rozmarin L. cinsi növlərinin introduksiyası və uyğunlaşma
imkanlarının öyrənilməsi gələcəkdə bu növlərdən geniş istifadə etməyə və tətbiq sahələrini
müəyyənləşdirməyə imkan verəcəkdir. Dərman rozmarini həmişəyaşıl yarımkol olub, yarpaqları
qiymətli ədviyyat hesab olunan klassik bitkidir. Qurudulmuş və əzilmiş yarpaqlarından istifadə
edilir, onlardan şirinləşmiş kamfora qoxusu gəldiyindən şam qoxusunu xatırladır, sərtləşmiş tam
verir. Təzə cavan yarpaqlar cəzbedici olaraq tərəvəz salatlarına əlavə edilir. Rozmarinin
yarpaqlarında 2%-ə qədər efir yağı aşkar edilmişdir. 3 yaşlı bitkidə efir yağı maksimum miqdara
çatır və bu dövrdə yarpaqların toplanması, efir yağının alınması daha effektivlidir. Efir yağının
tərkibində sineol, kamfora, borneol, limonen, pinen, aşı maddələri, qətran və acılıq vardır. Toz
halındakı rozmarin-süstləşdirici və möhkəmləndirici birləşmədir. Başgicəllənməsi və qan təzyiqi
aşağı olduqda istifadə edilir. O, həm də əsəb, sinir gərginləşməsinə, nevroz, ümumi və cinsi zəifliyə
müsbət təsir göstərir. Rozmarini dəmlədikdə alınan ekstrakt mədə və bağırsağın fəaliyyətini
tənzimləyir, öd axarlarından ödün axmasını təmin edərək, bağırsaqlarda yaranan köpü azaldır. Onun
sulu məhlulu trombofilibit, nevrit və revmatizm zamanı istifadə edilir. Ürək əzələlərinin infarktı,
damar xəstəlikləri, diabetik qidalanma zamanı istifadə edilir. Rozmarindən sənaye miqyasında efir
yağı alınır.
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QARABAĞ VƏ ƏTRAF ƏRAZİLƏRDƏ YAYILMIŞ SALVIA L. NÖVLƏRİ
Ülkər Alıyeva, Rəşad Səlimov
AMEA-nın Botanika İnstitutu
Sürvə və ya adaçayı (Salvia) L. növləri miqdarına görə dalamazkimilər (Lamiaceae) və ya dodaqçiçəklilər (Labiatae) fəsiləsinin ən böyük cinsidir və 1000-dən çox məlum növdən ibarət olmaqla fəsilənin dörddə birini təşkil edir. Azərbaycan florası çoxcildliyində cinsin Qafqazda 40 növünün,
Azərbaycanda 27 növünün, onlardan ikisinin mədəni əkin şəraitində yayıldığı qeyd olunmuşdur.
Son nomenklatur dəyişikliklərini əks etdirən tədqiqatlarda isə cinsə aid 35 növün və 3 yarımnövün
olduğu, o cümlədən Azərbaycan florasında rast gəlinən növlərdən 3-ünün mədəni əkin şəraitində
becərildiyi göstərilir. Sürvə xalq təbabətində antibakterial, mədə, diuretik, spazmolitik, antiseptik,
hemostatik, stimullaşdırıcı və karminativ vasitə kimi, həmçinin tonzillit (angina), öskürək, soyuqdəymə və yaraların müalicəsində istifadə olunur.
Tədqiqatın məqsədi iqtisadi əhəmiyyətə malik Salvia L. cinsinin Qarabağ və ətraf ərazilərdə
yayılmış növlərini dəqiqləşdirmək üçün AMEA Botanika İnstitutunun Herbari fondunda (BAK)
saxlanılan herbari nümunələrini və ədəbiyyat materiallarını aydınlaşdırmaq, gələcək çöl-tədqiqat işləri üçün bu ərazilərdə yayılmış taksonların yayılma arealları və fenologiyası haqqında ilkin tədqiqat planını hazırlamaqdır. Bu məqsədlə BAK-da saxlanılan Salvia L. cinsinin herbari nümunələri,
Azərbaycan florası çoxcildliyi və digər mənbələr araşdırıldı. AMEA Botanika İnstitutunun Herbari
fondunda saxlanılan Salvia L. cinsinə aid herbari nümunələrinin araşdırılması nəticəsində fondda 33
növə aid 689 herbari nüsxəsinin olduğu aşkarlanmışdır. Onlardan 10 növə aid 68 nüsxənin Qarabağ
və ətraf ərazilərdən yığıldığı müəyyən olunmuşdur.
Araşdırma nəticəsində məlum olmuşdur ki, Qarabağ və ətraf ərazilərdən yığılmış herbari
nümunələrinin toplanması 1925-1940-cı illəri əhatə edir və bu herbari nümunələrinin 25%-i
Zəngilan, 14,7%-i Xocavənd, 13,2%-i Qarabağ, 11,8%-i Cəbrayıl, 11,8%-i Şuşa, 8,8%-i Ağdam,
8,8%-i Kəlbəcər, 5,9%-i Füzuli ərazilərindən toplanmışdır. Toplanan nüsxələrdən 11-i Salvia
aethiopis L., 2-si Salvia glutinosa L., 2-si Salvia karabachensis Pobed., 3-ü Salvia limbata
C.A.Mey., 10-u Salvia nemorosa L., 1-i Salvia prilipkoana Grossh.& Sosn., 12-si Salvia sclarea L.,
1-i Salvia verbascifolia M.Bieb., 7-si Salvia verticillata L., 19-u Salvia viridis L. növlərinə
məxsusdur. Herbari nümunələri A.A.Qrossheim, İ.İ.Karyagin, L.Prilipko, N.Gurvitsch,
V.T.Тrоfimov, M.Mikulin, R.Rzazadə, E.Pobedimova, T.Heydeman, İ.İsayev, А.Х.Lətifova,
tərəfindən toplanmışdır. Salvia cinsinə mənsub olan bu nümunələrin toplanması əsasən may-avqust
aylarını əhatə edir. Ədəbiyyat məlumatlarına əsasən, AMEA Botanika İnstitutunun Herbari
fondunda (BAK) rast gəlinən növlərdən başqa Salvia tesquicola Klokov & Pobed., Salvia virgata
Jacq., Salvia grosheimii Sosn. növlərinin də Qarabağ və ətraf rayonlarda yayıldığı müəyyən
edilmişdir. Cənubi Qafqaz ölkələri arasında Azərbaycanda geniş arealda yayılma zonası mövcud
olan Salvia L. cinsinə aid növlərin həm taksonomik, həm də molekulyar cəhətdən təftiş edilməsi,
həmçinin xüsusən Qarabağa aid herbari nüsxələri əsasən XX əsrin 25-40-cı illərini əhatə etdiyi üçün
onların həmin rayonlardan yenidən yığılması və tədqiqi zəruridir.
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К ВОПРОСУ O СОХРАНЕНИИ ПОПУЛЯЦИЙ РЕДКИХ И ИСЧЕЗАЮЩИХ
ВИДОВ РАСТЕНИЙ В KАРАБАХЕ
Рeна Абдыева, Наиба Мехтиева, Нигяр Мурсал
Институт ботаники НАН Азербайджана
Kарабах – один из уникальных естественно-природных уголков Азербайджана. Согласно ботанико-географическому районированию объединяет 3 района – Малый Кавказ (МК)
южный, МК центральный и, частично, МК северный, вертикальная зональность которых
простирается от низменности до альпийского пояса. Широкий диапазон экологических,
почвенных, геолого-географических факторов создает разнообразие растительности от
равнинной полынно-эфемеровой до высокогорной лесной и альпийской разнотравной.
В регионе насчитывается свыше 2000 видов высших сосудистых растений. Из них 89
внесены во 2-е издание «Красной книги» Азербайджана (2013). При этом 43 вида (Anemon
kuznetzowii Woron., Corydalis alpestris C.A.Mey., Dianthus subulosus Conrath et Freyn,
Gypsophilaszovitsii Fisch. et C.A. Mey. ex Fenzl и др.) включены в «Красный список редких
эндемичных видов Кавказского региона» IUCN (2013). Большинство редких растений
являются декоративными (Ophrys caucasica Woronow ex Grossh., Primula ruprechtii Kusn.e x
Lipsky, Pyracantha coccinea M. Roem., Orchis caspia Trautv., Platanthera chlorantha (Custer)
Rchb., Scilla caucasica Miscz., Viola caucasica Kolen. ex Rupr., Asyneuma campanuloides (Sims)
Bornm, Crocus speciosus M.Bieb., Tulipa karabachensis A.Grossh., Gladiolus halophilus Boiss. et
Heldr. и др.), пищевыми (Amygdalus fenzliana (Fritsch) Korsh., Corylus cervorum V.Petr., Rosa
azerbaidzhanica Novopokr. et Rzazade, Rhus coriaria L., Eremurus spectabilis Bieb. и др.),
лекарственными (Convallaria transcaucasica Utkin ex Grossh., Galanthus caucasicus Woronow,
Astrantia maxima Pall., Atropa caucasica Kreyer, Stachys lavandulifolia Vahl, Tulipa schmidtii
Fomin, Sternbergia fischeriana (Herb.) M.Roem. и др.) растениями. Редкие древесные породы
представлены видами Celtis caucasica Willd., Platanus orientalis L., Zelkova carpinifolia (Pall.)
K.Koch., Taxus baccata L. и др. Имеется также особая группа, которую составляют
узколокальные редкие и эндемичные растения, такие как Corallorrhiza trifida Châtel., Iris
annae (=Iris paradoxa Steven f. paradoxa), Convallaria transcaucasica (=Convallaria majalis L.,
Salix pentandroides (=Salix pentandrifolia Sennikov), Alcea sachsachianica Iljin, Astragalus
zangelanus Grossh., Сentaurea karabaghensis (=Psephellus karabaghensis Sosn.), Globularia
vulgaris L. Каждый из видов входит в состав определенных сообществ, и, как правило, чтобы
сохранить его, нужно восстановить и сохранить все сообщество, и даже экосистему.
Длительная оккупация Карабаха привела к катастрофическим изменениям его естественно-природных экосистем, местами вызвав необратимые нарушения, затронувшие и
уязвимые растения. Не исключено, что некоторые из них полностью исчезли. Основными
необходимыми мероприятиями в оценке текущего состояния и разработки стратегии сохранения в регионе редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений являются
мониторинговые исследования. Организация мониторинга – важное направление в деле
охраны и восстановления не только уязвимых растений, но и всего генофонда флоры
Карабаха. Особая роль при этом должна уделяться долгосрочному мониторингу, поскольку
именно такой подход откроет возможность выявления закономерностей популяционных
реакций растений на воздействия антропогенных, климатических и эколого-фитоценотических
факторов. Последующим же этапом сохранения являются мероприятия ex situ и in situ.
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ZƏNGİLAN RAYONUNUN BİTKİ ÖRTÜYÜNDƏ DƏYİŞMƏLƏRİN MONİTORİNQİ
Yusif Abiyev, Maqsud Qurbanov, Vahid Fərzəliyev
AMEA-nın Mərkəzi Nəbatat Bağı
Azərbaycanın cənub-qərbində yerləşən Zəngilan rayonu Kiçik Qafqaz ekosisteminin bir hissəsi kimi zəngin biomüxtəlifliyə malik bölgədir. Burada Şərq palıdı, Qafqaz vələsi, Araz palıdı kimi
ağac növlərinin dominantlığı ilə meşələr yayılmışdır. Rayonda yerləşən Bəsitçay Dövlət Təbiət Qoruğunun ərazisində təbii yayılmış Şərq çinarı məhvolma təhlükəsi ilə qarşı-qarşıyadır. Uzunmüddətli işğal dövründə burada tədqiqatların aparılması mümkün olmamışdır. Bu baxımdan ərazinin öyrənilməsi və bitki örtüyünün bərpası aktual məsələdir.
Məsafədən zondlama texnologiyaları vasitəsilə 1992-2017-ci illər ərzində Zəngilan rayonunun bitki örtüyünün sıxlığının dəyişməsi verilmişdir. Tədqiqat zamanı iyul ayı üzrə multispektral
görüntülər Landsat 5 və 8 peyklərindən əldə edilmişdir. Hesablamalar xlorofil indeksi (CIgreen) vegetasiya indeksləmə texnikasına görə aparılmış və görüntülərin infraqırmızı və yaşıl bandları tətbiq
edilmişdir (CIgreen=(İnfraqırmızı /Yaşıl)-1).
Hazırda rayon ərazisinin təqribən 20-22%-i meşə ilə örtülüdür (15000-16000 ha). Analizlərin
nəticəsi göstərir ki, rayon ərazisində yayılmış meşələrin sıxlığı azalmışdır. Su ehtiyatlarının tutduğu
səth (-1) 1000 ha, açıq torpaq örtüyü (0) 13832 ha artmış, ən sıx bitki örtüyü (3) 1082 ha, sıx bitki
örtüyü 10171 ha, seyrək meşə və kolluq bitkiliyi 3579 ha azalmışdır. Sıx meşə bitkiliyi orta sıxlıqlı
meşə və ya kolluq bitkiliyi ilə əvəz olunmuşdur. İşğal dövründə insanların yaşamadığı dağlıq və dağətəyi hissələrdə kolluq bitkiliyinin inkişafı müşahidə olunur. Bu nəticələrin öz təsdiqini tapması
məqsədilə tədqiqatlar fərqli aylar üzrə də aparılmışdır. Eyni zamanda ərazi üzrə birbaşa müşahidələrə və ümumi vegetasiyanın canlılıq prosesinin izlənilməsinə ehtiyac vardır.

1992-2017-ci illər arasında bitki
örtüyünün sıxlığının dəyişməsi

Zəngilan rayonunun bitki örtüyü və meşələri
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QARABAĞIN MÜHAFİZƏ OCAQLARINDA NADİR ODUNCAQLI
BİTKİLƏRİN MÜASİR VƏZİYYƏTİ
Elman İsgəndər, Gülnar Məsimzadə, Aynur Əliyeva
AMEA-nın Mərkəzi Nəbatat Bağı
Bildiyimiz kimi, Azərbaycanın təbii florasında olan ağac və kol bitkilərinin növ baxımından
təxminən 25%-ə qədəri relikt və nadir bitkilərdir. İnsanların öz məqsədlərinə çatması üçün təbii bitki örtüyünə qarşı aktiv fəaliyyəti nəticəsində klimaks növlər azalmış, bu ərazilərdə olan meşələr tədricən aradan çıxmış və antropogen bozqırlar meydana gəlmişdir. Qarabağ bölgəsi 30 il ərzində erməni işğalı altında olmuş, demək olar ki, bu bölgənin bütün bitki örtüyü ekoloji terrora məruz qalmışdır. Nəticədə bir sıra bitki növlərinin nəsli kəsilmək təhlükəsi altında qalmış və ya kəsilmişdir.
Tədqiqat bölgəsində nadir bitki növlərinin müasir vəziyyətinin qiymətləndirilməsi üçün təftişlərin
aparılmasına böyük ehtiyac vardır.
Azərbaycan Respublikasında mühafizə və istifadə xüsusiyyətlərinə görə xüsusi statusu olan
təbiət əraziləri mövcuddur. Qarabağda Bəsitçay Dövlət Təbiət Qoruğu, Laçın Dövlət Təbiət Yasaqlığı, Qubadlı Dövlət Təbiət Yasaqlığı, Daşaltı Dövlət Təbiət Yasaqlığı və Arazboyu Dövlət Təbiət
Yasaqlığı vardır.
Erməni qəsbkarlarının Qarabağı işğal etməmişdən öncə Bəsitçay Dövlət Təbiət Qoruğunda
Azərbaycanın “Qırmızı kitab”ına düşmüş 7 növ (Platanus orientalis L, Ficus carica L, Punica
granatum L., Quercus araxina (Trautv.) Grossh., Pistacia mutica Fischv & C.A.Mey., Juniperus
foetidissima Willd.) nadir bitki mühafizə olunurdu. 1974-cü ildə qoruğun yaradılmasında əsas
məqsəd ərazidə olan Şərq çinarı meşəliyini qorumaq olmuşdur. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi,
burada “nadir” statusu almış digər ağac və kol bitki növləri də vardır. Buradakı çinar meşəsi
qoruğun təxminən 100 hektara yaxın sahəsini tuturdu. Qoruqda həm təmiz, həm də qarışıq çinar
meşəliyi olmuşdur. Buradakı ağacların ortalama yaşı 200 ildən yuxarıdır.
1961-ci ildə yaradılan Laçın Dövlət Təbiət Yasaqlığının əsas məqsədi heyvanlar aləmini qorumaq olmuşdur. Lakin burada vələs, cökə, ağcaqayın, palıd növləri də qorunur. Qubadlı Dövlət Təbiət Yasaqlığı 1969-cu ildə yaradılmış və yaradılma məqsədi Laçın Dövlət Təbiət Yasaqlığında olduğu kimi, heyvanlar aləmini qorumaq olmuşdur. Yasaqlıq Qubadlı və Laçın ərazilərində yaradılmışdır. Ərazinin ekoloji amilləri burada kiçik meşə və kol bitkilik tipinin formalaşmasına imkan vermişdir. Palıd, vələs, ardıc, yemişan, itburnu, böyürtkən və s. kimi bitki növləri bu yasaqlıqda qorunurdu. Daşaltı Dövlət Təbiət Yasaqlığı 1981-ci ildə yaradılmış və burada palıd, vələs, ağcaqayın,
cökə, göyrüş, yemişan, itburnu, zoğal, əzgil, alma, armud, alça və s. ağac və kol bitkiləri ilə yanaşı,
bəzi nadir bitki növləri də mühafizə olunur. Arazboyu Dövlət Təbiət Yasaqlığı 1993-cü ildə yaradılmış və məqsədi tuqay meşələrinin qorunması olmuşdur.
Yuxarıda adları və yaradılma məqsədi qeyd olunan mühafizə ocaqlarının uzun müddət işgal
altında qalma səbəbindən hazırda orada qorunan nadir bitki növlərinin tam olaraq müasir vəziyyəti
haqqında məlumat vermək bir qədər çətindir. İşğal altında olan ərazilərimiz qəhrəman ordumuz tərəfindən azad olunduqdan sonra bəzi təşkilatlar tərəfindən kiçikmiqyaslı monitorinqlər keçrilmiş
(ərazilərin minalanması səbəbindən) və bölgədə bitki örtüyünə böyük ziyan vurulduğu aşkar olunmuşdur. Mühafizə ocaqlarının yenidən bərpası üçün genişmiqyaslı monitorinqlərin aparılmasına,
orada olan nadir oduncaqlı bitkilərin taksonomik tərkibinin müəyyənləşdirilməsinə ehtiyac vardır.
Fikrimizcə, oduncaqlı nadir bitki növlərini repatriadiya yolu ilə mühafizə ocaqlarında işğaldan öncəki vəziyyətinə qaytarmaq mümkündür.
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QARABAĞ VƏ ƏTRAF ƏRAZİLƏRDƏ RAST GƏLİNƏN AJUGA L. NÖVLƏRİ
Gövhər Süleymanzadə, Rəşad Səlimov
AMEA-nın Botanika İnstitutu
Ajuga L. – dirçək və ya sığırdili cinsi ikiləpəlilər sinfinin Dalamazkimilər (Lamiaceae Lindl.)
və ya Dodaqçiçəklilər (Labiatae Juss.) fəsiləsinin kosmopolit cinslərindən olub, dünya üzrə yayılmış 301 növü əhatə edir. Geniş areala malik Ajuga L. cinsi isti və mülayim iqlimli ölkələrdə, xüsusilə Aralıq dənizi ətrafı ərazilərdə və İran-Turan floristik regionu, o cümlədən Qafqaz ölkələrinin
bitki örtüyündə mühüm rol oynayır. Qafqazda cinsin 8 növünə rast gəlinir ki, Azərbaycan florası
çoxcildliyinə görə, onlardan 6 növün Azərbaycanda yayıldığı qeyd olunmuşdur. Son nomenklatur
dəyişiklikləri əks etdirən bir sıra tədqiqatlara görə isə cinsin Azərbaycan florasında 5 növ və 1 yarımnövünün olduğu göstərilir. Azərbaycan florasında rast gəlinən taksonlardan dördünə özünün fiziki-coğrafi şəraiti ilə seçilən və zəngin bitki örtüyünə malik olan Qarabağ zonasında rast gəlinir.
Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində Qarabağ və ətraf ərazilərin biomüxtəlifliyinə və ekosisteminə, həmçinin florasına dəymiş ziyanın hərtərəfli qiymətləndirilməsi üçün ilk növbədə regiondan toplanmış herbari nüsxələrinin və ədəbiyyat məlumatlarının təhlili əvəzsiz mənbədir.
Bu məqsədlə Ajuga L. cinsinin Qarabağ zonasında yayılan növlərinin taksonomik tərkibini
dəqiqləşdirmək üçün AMEA Botanika İnstitutunun Herbari fondunda (BAK) saxlanılan herbari nümunələrini tədqiq etmək, etiket məlumatlarına əsasən onların yayıldığı ərazini, coğrafi mühitini, fenologiyasını öyrənmək zəruridir.
BAK Herbari fondunda saxlanılan Ajuga L. cinsinə aid herbari nümunələrinin təhlili nəticəsində fondda 6 növə aid 194 herbari nüsxəsinin olduğu aşkarlanmışdır ki, bunlardan da Qarabağda
məhz 4 taksona – Ajuga chamaepitys subsp. chia (Schreb.) Arcang. (14 nüsxə), A.genevensis L.
(4 nüsxə), A.reptans L. (1 nüsxə) və A.oblongata M. Bieb. (1 nüsxə) rast gəlinir. Bununla bərabər,
fondda saxlanılan herbarilərin araşdırılması nəticəsində məlum olmuşdur ki, Qarabağ və ətraf ərazilərdən ən çox herbari nümunəsinin toplanması 1927-1937-ci illəri əhatə edir. Zonadan toplanılmış
herbari nüsxələri Şuşa (5 nüsxə), Zəngilan (5 nüsxə), Xocavənd (3 nüsxə), Cəbrayıl (3 nüsxə), Ağdam (2 nüsxə) və Kəlbəcər (2 nüsxə) inzibati rayonlarından toplanılmışdır. Bu bitki nümunələrinin
toplanılması və uzunmüddətli saxlanılması üçün herbariləşdirilməsində A.A.Qrossheymin ekspedisiyalarının əvəzsiz rolu olmuşdur və herbari nüsxələrinin əksəriyyəti əsasən onun tərəfindən toplanılmışdır. A.A.Qrossheym ilə yanaşı, herbari fondunda İ.Karyagin, İ.İsayev, T.Heydeman və
C.Qurviç tərəfindən toplanılan nümunələr də mövcuddur. Ajuga L. cinsinə mənsub olan və Qarabağ
ərazisində yayılan bu nümunələrin toplanması daha çox may və iyun aylarını əhatə edir. Cənubi
Qafqaz ölkələri arasında Azərbaycanda geniş arealda yayılma zonası mövcud olan Ajuga L. cinsinə
aid növlərin həm taksonomik, həm də molekulyar cəhətdən təftiş edilməsi, həmçinin xüsusən Qarabağa aid herbari nüsxələri əsasən XX əsrin 30-40-cı illərini əhatə etdiyi üçün onların həmin rayonlardan yenidən yığılması və tədqiqi zəruridir.
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QARABAĞ MEŞƏLƏRİNDƏ RAST GƏLİNƏN NADİR VƏ
NƏSLİ KƏSİLMƏKDƏ OLAN AĞAC BİTKİLƏRİ
Yenigül Qurbanlı
Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
30 ilə qədər Ermənistanın işğalda saxladığı Azərbaycan ərazilərində 224792 hektar meşə sahəsi olmuş və işğal müddətində bu meşələrin 54328 hektar hissəsi kəsilərək və ya yandırılaraq
məhv edilmişdir. Məhv olmuş meşə əraziləri digər növlərlə yanaşı, Azərbaycan Respublikasının
“Qırmızı kitab”ına daxil edilmiş bitkilərin də areallarını əhatə edir.
Meşə ekosistemində meşəçilik sahəsi baxımından ekosistemin digər komponentlərinə nisbətən ağaclar daha çox maraq kəsb edir. Məhz ona görə də Kiçik Qafqazın işğal olunmuş hissəsindəki
meşələrdə nadir və nəsli kəsilməkdə olan ağac bitkilərinin nəzəri təhlili aparılmışdır. Məlum olmuşdur ki, tədqiq olunan ərazidə təbii şəraitdə 10 fəsiləyə, 11 cinsə aid 11 ağac taksonu vardır: Taxus
baccata L., Juniperus foetidissima Willd., Platanus orientalis L., Castanea sativa Mill., Corylus
colurna L., Celtis australis subsp. caucasica (Willd.) C.C.Towns., Zelkova carpinifolia (Pall.)
K.Koch, Prunus fenzliana R.M.Fritsch, Acer trautvetteri Medw., Pistacia atlantica subsp. mutica
(Fisch. & C. A. Mey.) Rech.f., Sorbus aucuparia L.
Qarabağ meşələrində rast gəlinən nadir ağac bitkilərinin müqayisəli miqdarı
Bitkilər
“Qırmızı kitab” üzrə ümumi bitkilər

Say, ədəd
260

Ağac və kollar
Kiçik Qafqaz üzrə ağac və kollar
Qarabağ üzrə ağaclar

53
22
11

Miqdar, %
100
20,4
8,5
4,2

Cədvəldən məlum olur ki, “Qırmızı kitab”a daxil edilmiş 11 növ ağac bitkisinə Qarabağın
dendroflorasında rast gəlinir ki, bu da ölkə üzrə bütün nadir və nəsli kəsilməkdə olan dendrofloranın
21%-ni, Kiçik Qafqaz üzrə 50%-ni təşkil edir.
İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə aparılacaq meşəbərpa tədbirləri zamanı göstərilən ağac bitkilərinin hazırkı vəziyyətinin monitorinqi aparılmalı, say və populyasiyalarının bərpası üçün işlər
görülməlidir.
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QARABAĞ REGİONUNUN SU HÖVZƏLƏRİNDƏ BİOMÜXTƏLİFLİYİN
TƏDQİQİNİN PERSPEKTİVLƏRİ
Rafiq Qasımov
AMEA-nın Akademik Abdulla Qarayev adına Fiziologiya İnstitutu
30 ilə yaxın bir müddətdə düşmən tapdağı altında qalan Qarabağ torpağı, onun zəngin biomüxtəlifliyi nəinki elmi-tədqiqatlardan kənarda qalmış, əksinə ekoloji terrora məruz qalaraq mənfur
erməni qəsbkarları tərəfindən vəhşicəsinə istismar edilmişdir. Bu gün artıq işğaldan azad edilmiş
Qarabağ ərazilərində dövlət səviyyəsində aparılan kompleks bərpa tədbirləri kontekstində alimlərimizin üzərinə böyük vəzifələr düşür. Bu vəzifələrdən biri də Qarabağ ərazilərində yerləşən su hövzələrinin biomüxtəlifliyinin, xüsusilə balıq növlərinin öyrənilməsi, saxlanması, bərpası və səmərəli
istifadəsi üzrə multidissiplinar tədqiqatların aparılmasıdır. Qeyd etmək lazımdır ki, işğala qədərki
dövrdə Qarabağın su hövzələrinin biomüxtəlifliyinin öyrənilməsi haqda məlumatlar ümumi xarakter
daşıyır və əsasən fundamental əhəmiyyəti üstünlük təşkil edirdi. İqtisadi baxımdan o dövrdə Xəzər
dənizində ovlanan balıqlar ölkənin tələbatını ödədiyinə görə daxili su hövzələrinə çox əhəmiyyət
verilmirdi. Qarabağın işğaldan azad olunan ərazilərində su hövzələrinin (çaylar, göllər və su anbarları) qonşu dövlətlərin əraziləri ilə əlaqələrinin olmaması onların nəzarətm olunmayan ekoloji və
antropogen təsirdən qoruyur. Bu səbəbdən postkonflikt dövründə Qarabağ su hövzələrində tədqiqatların aparılması həm biomüxtəlifliyin qorunması, həm də iqtisadi baxımdan böyük əhəmiyyətə malikdir. İlk növbədə işğaldan azad edilmiş zonalarda su hövzələrinin pasportlaşdırılması aparılmalıdır
ki, bununla AR Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyində işlər artıq aparılır.
Sonrakı mərhələdə ardıcıl olaraq:
1) Tərtərçay, Əkərəçay, Xudafərin və Suqovuşan su ambarlarında fəsildən asılı olaraq temperaturun dəyişmə dinamikasının öyrənilməsi;
2) balıqların və digər su canlılarının növ tərkibi, ehtiyyatları və ekoloji-fizioloji durumunun
öyrənilməsi;
3) su yosunları, plankton və bentosun növ tərkibi və miqdarının qiymətlədirilməsi;
4) biomüxtəlifliyin ehtiyatlarının tənzimlənməsi yollarının araşdırılması üzrə elmi-tədqiqat işlərinin həyata keçirilməsi zəruridir.
Sonrakı dövrlərdə əldə edilən nəticələr əsasında Qarabağın su hövzələrində sənaye balıqçılığının, o cümlədən akvakulturanın inkişafına yönələn elmi əsaslandırılmış proqram hazırlanmalı və həyata keçirilməlidir.
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QARABAĞ BÖLGƏSİ ÇAYLARININ BİOMÜXTƏLİFLİYİ
Adil Əliyev, Saleh Əliyev
AMEA-nın Zoologiya İnstitutu
Müasir dövrdə Cənubi Qafqazın transsərhəd sularının, o cümlədən Araz çayı, onun qollarının
biomüxtəlifliyi və su ehtiyatlarının qorunması, səmərəli istifadə olunması yalnız bu sahədə mövcud
olan beynəlxalq standartların tətbiqi ilə mümkündür. Araz və onun qolları dövri olaraq qonşu ölkə
(Ermənistan) tərəfindən çirklənməyə məruz qalır.
Araz çayında yaranan gərgin ekoloji vəziyyət Kür çayından daha təhlükəlidir. Araz çayı Gümrüdən başlayaraq Naxçıvan MR ilə sərhəd əraziyə kimi axınboyu Ermənistanın 10-dan çox sənaye
şəhərlərinin məişət və sənaye çirkablarını qəbul edir. Bununla yanaşı, qonşu ölkənin ərazisindən
Araza qovuşan Gedərçay, Bazarçay, Axuryan çayları son dərəcə zəhərlənmişdir. Onların sularında
demək olar ki, oksigen olmur, turşuluq göstəricisi pH 2,4-ə enir, çay sahilləri boyu biomüxtəliflik
də məhv olur.
Ermənistanla Naxçıvan MR arasında (Sədərəklə Surenavan kəndi) Arazın suyunda fenollar
220-1160 dəfə, ağır metal duzları 36-44 dəfə (mis, molibden və s.), azot-fosfor duzları 26-34 dəfə,
xloridlər 28 dəfə, neft mənşəli karbohidrogenlər 73-113 dəfə ziyansız qatılıqdan yüksəkdir (Salmanov, 2003).
Araz çayının sol qolu Razdan çayının suyunun çirklənmə dərəcəsinə görə Ermənistanda birinci yeri tutur. Razdan, Gürensavan, Abovyan, İrəvan şəhərlərinin sənaye müəssisələrinin çirkab suları və çayın sahilində yerləşən başqa yaşayış məntəqələrinin məişət tullantıları bu çaya atılır.
Arazı ən çox çirkləndirən çaylardan biri də Oxçuçaydır. Mehri, Qacaran, Qafan və Dətsəkert
dağ-mədən (metalsaflaşdırma) kombinatlarının yüz min tonlarla qatı turş suları, ağır metal duzları
və başqa tullantıları Oxçuçayı hədsiz dərəcədə çirkləndirir. Ayrı-ayrı vaxtlarda suyun tərkibində misin miqdarı BHK-dan 25-50 dəfə, fenolların miqdarı isə mütəmadi olaraq normadan 6-15 dəfə artıq
olmuşdur. Alüminium, sink, manqan, titan və bismut çirkləndirici elementlərinə Oxçuçayda daim
rast gəlinir.
Arazın qolları Gilan, Naxçıvan və Paraqa çaylarının sularında misin (11-11 BHK) və fenolların (2-4 BHK) yüksək konsentrasiyası müşahidə olunur. Odur ki, Araz çayının suyu bütün məntəqələrdə (Xudafərin, Culfa, Saatlı) çirklənmiş və çirkli kimi qiymətləndirilərək, sularda misin və fenolların miqdarı mütəmadi olaraq 10-22 və 4-14 BHK səviyyəsində qeydə alınır. Ermənistan AES-nın
fəaliyyəti bilavasitə Araz çayı ilə əlaqədardır, hər sutka ərzində Araza 12-16 min m3 çirkab su axıdılır, onun gələcəkdə Araz və onun qolları üçün fəlakətlər törətməsi ehtimalı böyükdür.
Bizim tərəfimizdən işğaldan əvvəlki dövrdə (1989-1991) orta Arazın Zəngilan-Xudafərin hissələrində, Həkəri çayı və Oxçuçayda “Xudafərin SES”, “Qız Qalası” su anbarlarının layihələndirilməsi ilə əlaqədar olaraq ərazinin biomüxtəlifliyi tədqiq olunmuşdur. Tədqiqat dövründə çayların
bitki örtüyündən perifiton, zooplankton, zoobentos və ixtiofaunaya dair nümunələr toplanıb təhlil
olunmuşdur. Qeyd etmək lazımdır ki, Həkəri çayı və Oxçuçay Arazın sol qollarını təşkil edir. Tədqiq olunan ərazilərdə 12 növ ali su bitkisi, 54 növ diatom yosun aşkar olunmuşdur. Yosunlardan 40
növü Araz çayından, 48 növü Həkəri çayından, 8 növü isə Oxçuçaydan toplanmışdır. Eyni zamanda
tədqiqat yerində 3 sistematik qrupa (rotatorilər, şahəbığcıqlı, kürəkayaqlı xərçənglər) daxil olan 18
növ zooplankton orqanizmi müəyyən olunmuşdur. Orqanizmlərin maksimal sayı və inkişafı Həkəri
çayında, minimal inkişafı isə Oxçuçayda qeydə alınmışdır. Müşahidə olunan ərazilərdə 11 sistematik qrupa aid olan 70 növ bentik orqanizm tapılmışdır. Aşkar olunan növlər içərisində su həşəratları
(47 növ) dominantlıq edir. Son 30 ildə həmin ərazilər işğal altında olaraq nəzarətdən kənarda qalmışdır. Bu da biomüxtəlifliyin normal inkişafına mənfi təsirini göstərmişdir. Bu baxımdan həmin
ərazilərin çaylarının hidrofaunasının kompleks şəkildə tədqiq olunması aktualdır.
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HƏKƏRİ VƏ OXÇUÇAYLARININ İXTİOFAUNASI
Sara Əliyeva, Adil Əliyev
AMEA-nın Zoologiya İnstitutu
Ölkənin işğaldan azad edilmiş ərazisi Kiçik Qafqaz dağlarının zirvə, yamac və düzənliklərini
əhatə edir. Ərazi çoxsaylı bulaqlarla, çaylarla, su anbarları və göllərlə zəngindir. Dağ çaylarının aşağı temperaturlu, şəffaf və oksigenlə zəngin sularında rəngarəng fauna, o cümlədən qiymətli balıq
faunası formalaşmışdır. Həmin su hövzələrində adətən forel balığı, xramulya, şirbit, zərdəpər, mursa və s. bu kimi qiymətli balıqlar gur inkişaf edir. Bununla belə, bölgənin su hövzələrinin hidrofaunası ya çox zəif öyrənilmiş, ya da heç öyrənilməmişdir. Haqqında söhbət açacağımız Həkəri çayı və
Oxçuçayın ixtiofaunası 60-70 il bundan əvvəl Y.Əbdürrəhmanov tərəfindən öyrənilmişdir. Bölgənin ən böyük və ən sulu çaylarından olan Tərtərçay və onun əsasında tikilmiş Sərsəng su anbarının
nəinki ixtiofaunası, eləcə də hidrofaunası (infuzorlardan başqa) müxtəlif səbəblərdən öyrənilməmişdir. Biz, bu məlumatda qısaca da olsa, təkcə Həkəri çayı və Oxçuçayın ixtiofaunasının üzərində dayanmağı planlaşdırdıq.
Həkəri çayı Arazın sol qolu olub, Laçın, Qubadlı və Zəngilan rayonları ərazilərindən axır.
Uzunluğu 113 km, hövzəsinin sahəsi 2570 km2-dir. O, Kiçik Qafqazın Azərbaycan daxilində Tərtərçaydan (Bazarçayla birlikdə) sonra ikinci böyük çayıdır. Oxçuçay da Arazın sol qolu olub, Zəngilan rayonu ərazisindən axır. Uzunluğu 85 km, hövzəsinin sahəsi 1140 km²-dir. Ədəbiyyat məlumatlarında Həkəri çayında 12 növ balığın (Əbdürrəhmanov Y.Ə., 1966), Bəsitçay və Oxçuçayda isə
13 növ balığın: Qafqaz enlibaşı (Leuciscus cephalus orientalis), Kür altıağzı (Chondrostoma cyri),
Araz xramulyası (Varicorhinus capoeta sevangi (Capoeta sevangi)), Kür şirbiti (Barbus lacerta cyri
(Luciobarbus cyri)), zərdəpər (Barbus capito (L.capito)), mursa (Barbus mursa (L.mursa)), Qafqaz
gümüşcəsi (Alburnus charusini hohenackeri (Alburnus hohenackeri)), Kür gümüşcəsi (A.filippi),
şərq qıjovçusu (A. (bipunctatus) eichwaldi), Kür çılpaqçası (Nemachilus brandti (Barbatula
brandti)), adi ilişgən (Cobitis taenia satunini), qızılı ilişgən (Cobitis aurata (Sabanejewia aurata)),
qaraqaş (Acanthalbarnus microlepis (Acanthobrama microlepis)) yayıldığı qeyd edilmişdir
(Мамедова С.А., Насиров А.М., 1975). Qeyd olunan növlər arasında Araz xramulyası, Qafqaz
gümüşcəsi və şərq qıjovçusu çoxsaylı olmuşdur. II Qarabağ müharibəsindən sonra həmin ərazilərdə
ixtiofaunanın müasir vəziyyətinin öyrənilməsi bu gün üçün aktual məsələdir.
Növbəti illərdə aparılacaq sistemli ixtioloji tədqiqatlarla Həkəri, Bərgüşad (Bazarçay) çaylarında və Oxçuçayda ixtiofaunanın müasir növ tərkibi müəyyənləşəcək, göstərilən çaylar üzrə müqayisəli analiz aparılacaq və təhlükə altında olan növlər barədə məlumatlar əldə ediləcəkdir. Əldə edilmiş məlumatlar əsasında növlərin ekoloji vəziyyətləri qiymətləndiriləcək, nadir və azsaylı növlər
müəyyən edilərək onların qorunması üçün tədbirlər sistemi hazırlanacaqdır.

68

“Qarabağın biomüxtəlifliyi, torpaq və su ehtiyatları: keçmişi, bugünü və gələcəyi” mövzusunda onlayn konfrans

KİÇİK QAFQAZ TƏBİİ VİLAYƏTİNDƏ YAYILAN SÜRÜNƏNLƏRİN
LANDŞAFTLAR ÜZRƏ NÖV MÜXTƏLİFLİYİ
Svetlana Cəfərova1, Səbinə Bünyatova2
Bakı Dövlət Universiteti1,
AMEA-nın Zoologiya İnstitutu2
Kiçik Qafqazın müasir landşaftı uzun illər davam edən geoloji proseslər nəticəsində formalaşmışdır. Ərazinin landşaftının tərkibində vulkanik mənşəli dağ silsilələri, vulkanik lavaların əmələ
gətirdiyi düzənliklər və hamar dağlıqlar ayırd edilir (Müseyibov, 1998).
Azərbaycan ərazisində qeydə alınan 63 sürünən növündən 35-i Kiçik Qafqaz təbii vilayətində
qeydə alınır (Cəfərova, 1984). Ərazinin herpetofaunası İ.S.Darevski (1967), T.A.Əliyev (1972,
1973), A.M.Ələkbərov (1978), S.B.Əhmədov (1981), S.Q.Cəfərova (1979, 1981) tərəfindən tədqiq
olunmuşdur. 1974-1980-ci illərdə S.Q.Cəfərova tərəfindən ərazi kompleks şəklində öyrənilmiş və
burada yeni sürünən növləri qeydə alınmışdır (1984). 80-ci illərdən sonra ərazidə tədqiqat işləri aparılmamışdır.
Kiçik Qafqazın hər bir landşaft zonası özünəməxsus sürünən növləri ilə xarakterizə olunur.
Respublika daxilində Kiçik Qafqazın böyük hissəsini yovşanlı-şoranotlu və şoranotlu düzənlik yarımsəhralar tutur. Sürünən növlərinin əksəriyyəti burada cəmləşmişdir (herpetofauna – 54,7%). Ərazidə 1 növ tısbağa (Testudo graeca), 10 növ kərtənkələ (Trapelus ruderatus, Paralaudakia
caucasica, Phrynocephalus horvathi, Trachylepis septemtaeniata, Eumeces shneideri, Eremias
strauchi, E. pleskei, Psedopus apodus, Ophisops elegans, Lacerta strigata), 13 növ ilan (Typhlops
vermicularis, Eryx jaculus, Platyceps najadum, Dolichophis shmidti, Hemerrhois ravergieri,
Eirenis collaris, E.punctatolineata, E.modestus, Rhynchocalamus melanocephalus, Telescopus
fallax, Psammophis lineolatus, Malpolon monspessulanus, Macrovipera lebetina) qeydə alınmışdır.
Yarımsəhra landşaftında yayılan növlərin əksəriyyəti kserobiont növlərdir. Trapelus ruderatus,
Trachylepis septemtaeniata, Typhlops vermicularis, Rhynchocalamus melanocephalus,
Psammophis lineolatus, Ophisops elegans və Eryx jaculus toxunulmamış xam torpaqlarda
yayılmışlar. Digər növlər həm təbii, həm də antropogen komplekslərdəki biotoplarda rast gəlinir.
Kiçik Qafqazda, həmçinin aşağı – dağətəyi, orta – orta dağlıq və yüksək – yüksək dağlıq landşaft
qurşaqları var. Dağətəyi yarusda düzənliklərə söykənən landşaftlara oxşar landşaftlar qeydə alınır.
Landşaft əmələ gətirən bitki qrupları 400-500 m yüksəkliklərə qədər qalxan yovşan formasiyalarıdır. Düzənlik yarımsəhralarda qeyd olunan növlər dağətəyi qurşaqda da yayılmışdır. Sürünənlər çay
hövzələri, suvarma kanalları, həmçinin sıx yol şəbəkələri vasitəsilə yeni landşaftlara daxil olur. Belə
ki, Mauremys caspica, Eumeces shneideri, Eryx jaculus, Macrovipera lebetina kimi növlər Araz
çayının qolları vasitəsilə dağ-çöl zonasına keçir. Orta dağlıq qurşaqda Anguis fragilis, Ablepharus
bivittatus, Lacerta media, Darevskia raddei, D.armeniaca, Zamenis hohenackeri, Coronella
austriaca, Montivipera raddei kimi növlər yayılmışdır. Orta dağlıq qurşaqda həmçinin dağətəyi
qurşaqda yayılan növlərə də rast gəlinir: Testudo graeca, Paralaudakia caucasica, Pseudopus
apodis, Natrix natrix, N. tessellata, Platyceps najadum, Hemerrhois ravergieri, Telescopus fallax.
Ümumilikdə orta dağlıq qurşaqda 20 növ yayılmışdır, bu da regionda qeydə alınan növlərin 47,6%ni təşkil edir. Ablepharus bivittatus, Darevskia armeniaca, Zamenis hohenackeri, Coronella
austriaca meşə zonasında, meşələrə söykənən dərələrdə və yarğanlarda rast gəlinir. Darevskia
portschinskii və D. rostombekovi quraqlıqsevən bitki örtüyü olan qaya çıxıntılarına üstünlük verir.
Yüksək dağlıq qurşaq nisbətən kasaddır. O meşə qurşağının ən yüksək hissələrindən, subalp
kolluqlar qurşağından, subalp dağ-çəmən və alp bitki qruplarından ibarətdir. Yüksək dağlıq
qurşağının herpetofaunası əsasən Qafqaz avtoxtonlarından (Darevskia armeniaca, D.raddei,
D.valentini, Pelias eriwanensis) təşkil olunmuşdur. Bəzən Qafqaz kələzi də bu qurşağa daxil olur.
Qeyd olunan qurşaqda 6 növ qeydə alınmışdır və bunlar Kiçik Qafqaz herpetofaunasının 13,9% -ni
təşkil edir.
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QARABAĞ ƏRAZİSİNDƏ TERİOFAUNANIN NÖVLƏRİNİN MONİTORİNQİ VƏ
BƏRPA YOLLARI
Qiyas Quliyev
AMEA-nın Zoologiya İnistitutu

1942 (N.K.Vereşagin)
1966 (X.M.Ələkbərov)
Hazırda

8
8
12

10
15
20

1
1
1

18
20
25

16
13
13

4
4
4

Növ saylarının
cəmi

Cütdırnaqlılar

Yırtıcılar

Gəmiricilər

Dovşankimilər

Yarasalar

Əsərlərin nəşr olunduğu illər

Həşəratyeyənlər

Azərbaycanda məməli heyvanların öyrənilməsi 240 il bundan əvvələ təsadüf edir. Azərbaycanın faunasına aid ilk əsər 1942-ci-ildə N.K.Vereşagin (Н.К.Верещагин, 1942) tərəfindən yazılmışdır. Azərbaycan faunası üzrə 1942-ci ilin məlumatında məməlilərin 99 növündən yalnız 56 növün
Qarabağda yayıldığı göstərilmişdir. X.M.Ələkbərov Qarabağ ərazisində apardığı tədqiqatların nəticələrini monoqrafiya şəklində dərc etdirmişdir. O, Qarabağda 61 məməli növünün yayıldığını göstərmişdir (cədvəl 1). 1978-ci ilin məlumatına görə, Azərbaycanda 99 məməli heyvan növü (Qarabağ
ərazisində 69 növ), 2000, 2004-cü illərdə 97 məməli növü (Qarabağ ərazisində 67 növ) haqqında
məlumatlar verilmişdir. Son illərdə yeni metodların tətbiqi nəticəsində bir sıra yarımnövlər növ statusuna yüksəlmiş və kriptik (gizlin) növlər müəyyən olunmuşdur. Tədqiqat işləri başlayandan Azərbaycan ərazisi üçün 150-yə yaxın məməli növü yazılmışdır. Bir sıra növlər respublikanın teriofaunasından çıxarılmış və bəzi növlər daxil edilmişdir. Hazırda Azərbaycan ərazisində məməli növlərinin sayı 115-ə çatmışdır.
Cədvəl 1
Qarabağ ərazisində müxtəlif illərdə məməli dəstələri üzrə növlərin say tərkibi

56
61
75

Ədəbiyyat məlumatları əsasında Qarabağda hazırda 75 məməli növünün yayıldığı təsdiq olunur. Qarabağda 30 ilə yaxın ermənilərin aqressiyası nəticəsində məməli heyvan növlərinə və populyasiyalarına ciddi ziyan vurulmuşdur. Demək olar ki, bütün ərazilərdə xəndəklər (okoplar) qazılmış,
məməli növlərinin, o cümlədən Azərbaycanın “Qırmızı kitab”ına daxil edilmiş 24 məməli növünün
və endemik növlərin (məsələn, Nasarov çöl siçanı – Microtus nasarovi Schidlovsky, 1938) yaşayış
əraziləri sıxışdırılmışdır. Ən böyük zərərə məruz qalan iri məməli növləri olmuşdur. Adətən, az nəsil verən və ömrü uzun olan iri məməlilərin populyasiyaları davamlı olur. İstənilən antropogen amil,
o cümlədən erməni ordusunun aktiv fəaliyyəti nəticəsində məməlilərin populyasiya strukturunun
dağılmasının baş verməsi şübhə doğurmur. Azərbaycanın işğaldan kənar ərazilərində çöl donuzu,
Avropa cüyürü, Nəcib maral və digər məməlilərin sayının kifayət qədər olmasına baxmayaraq, Qarabağ ərazisində erməni vandalizmi nəticəsində onların sayı minimuma endirilmiş və ya tamamilə
məhv edilmişdir. İri məməlilərin populyasiyalarının, hətta bir il ərzində çox bala verən bəzi növlərin
sayının bərpası üçün uzun müddət vaxt lazım olacaqdır. Yuva ilə əlaqədar olan kiçik və orta ölçülü
məməlilərin populyasiyalarının bərpası məqsədilə onilliklər tələb olunur.
Azərbaycan ərazisində qeyri-qanuni orduların ləğv edilməsi, reintroduksiya məməli növlərinin bərpasına kömək edərək, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə teriofaunanın köklü şəkildə dəyişməsinə, işğaldan əvvəlki vəziyyətə qayıtmasına və mühafizəsinə zəmin yarada bilər.
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ƏRZAQ TƏHLÜKƏSİZLİYİNİN TƏMİN OLUNMASINDA
HEYVAN SAĞLAMLIĞININ ROLU
Eldar Həsənov
Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Heyvandarlığın təşkili
və monitorinqi şöbəsi
Ərzaq təhlükəsizliyi hazırda bəşəriyyətin ən qlobal problemlərindən biri olmaqla, hər bir ölkə üçün onun həlli prioritet hesab edilir. Ərzaq təhlükəsizliyinin təminatında kənd təsərrüfatının,
xüsusilə heyvandarlıq sektorunun və heyvan sağlamlığının əvəzedilməz əhəmiyyəti vardır. Sağlam
heyvan yetişdirmədən təhlükəsiz ərzaq məhsullarının istehsalı, o cümlədən sağlam cəmiyyətin formalaşdırılması qeyr-mümkündür. Hazırda işğaldan azad olunmuş ərazilər hesabına ölkəmizdə ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün yeni perspektivlər yaranmışdır. Lakin həmin ərazilərin
mövcud epizootoloji vəziyyəti və yetişdiriləcək heyvanların sağlamlığının qorunmasında risklər
mövcuddur. Odur ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə heyvandarlıq sektorunun bərpası və optimallaşdırılması üçün heyvan sağlamlığının qorunması zərurəti vardır.
Məqsəd işğaldan azad olunmuş ərazilərdə ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün heyvan sağlamlığının qorunması və risk faktorlarının müəyyən edilməsindən ibarətdir.
Torpaqlarımızın işğal altında olması həmin ərazilərdəki mövcud resurslardan istifadəni məhdudlaşdırmışdır. Belə ki, fauna və florası ilə zəngin olan Qarabağ və onun ətraf rayonları əvvəllər
ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunmasında 20 faizdən çox paya malik olmaqla, respublika üzrə
(1980-ci illərin statistikasına əsasən) iribuynuzlu heyvanların təxminən 16%-i, xırdabuynuzlu heyvanların 19%-i saxlanılmış, həmçinin, ölkə üzrə heyvan mənşəli məhsulların (ət, süd, yun, yumurta
və s.) istehsalının 15-20%-i bu bölgələrin payına düşmüşdür. Yay otlaqlarının 40%-i (1000 ha-dan
çox) Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonlarında olmaqla 30-dan çox rayonun heyvandarlıq təsərrüfatları
bu ərazilərdən istifadə etmişdir. Heyvandarlıq sektorunun bərpası, heyvanların sağlamlığının qorunması üçün aparılmış monitorinqlərin nəticələrinə uyğun olaraq regionun epizootoloji vəziyyəti
haqqında heç bir məlumat əldə edilməmişdir. Epizootoloji vəziyyətin qeyri müəyyənliyinin, ekoloji
tarazlığın pozulmasının heyvan sağlamlığı üçün risk faktoru olduğu müəyyən edilmişdir. Ərazilərin
faunasının zənginliyini nəzərə alsaq (müharibə şəraitində vəhşi heyvanlar arasında miqrasiyalar olsa belə), heyvanların xəstəliyə yoluxma riski qaçılmazdır. Belə ki, zoonoz xəstəliklərdən hesab olunan quduzluq xəstəliyinin rezervuarının (tülkü, çaqqal, canavar və s.) daima təbiətdə mövcud olması və həmin heyvanların fermalara hücumu yoluxma, tələfat riskini artırır.
İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə heyvan sağlamlığı qorunmaqla heyvandarlıq sektorunun
formalaşdırılması və ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunması, quduzluq xəstəliyinin qarşısının alınması məqsədilə vəhşi təbiətdə oral vaksinasiyanın aparılması, sahibli ev heyvanlarının vaksinasiyaya cəlb edilməsi, sahibsiz itlər üçün isə sığınacaqların təşkil edilməsi təklif olunur.
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QARABAĞ VƏ İŞĞALDAN AZAD OLUNAN ƏRAZİLƏRİN FAUNASI VƏ
BƏZİ İRİ MƏMƏLİ HEYVANLARIN REİNTRODUKSİYASI
Ələddin Eyvazov
AMEA-nın Zoologiya İnstitutu
Azərbaycanın füsünkar guşəsi olan Qarabağ və onun ətraf rayonları təbii şəraiti ilə Azərbaycanın digər rayonlarından kəskin surətdə fərqlənməklə özünün fauna müxtəlifliyinin zənginliyi ilə
həmişə seçilmişdir. Qarabağ və işğaldan azad olunmuş ərazilərin bitki örtüyünün zənginliyi, landşaft və biotop xüsusiyyətlərinə görə geniş müxtəlifliyə malik olması fauna tərkibinın zənginliyinə
öz təsirini göstərir. İşğal olunmuş ərazilərdə həşəratlar faunasının 56 növü nadir, endemik və nəsli
kəsilmək təhlükəsində olan növlərdir.
Kiçik Qafqazın Azərbaycan hissəsinin su hövzələrində 53 növ və yarımnöv balıq yayılmışdır
ki, onlardan da 7 növ Azərbaycanın “Qırmızı kitab”ına, 4 növ isə İUSN-in Qırmızı siyahısına daxil
edilmişdir. Azərbaycanın batraxofaunasına aid 11 növ amfibidən 4-nə, herpetofaunasına aid 62 növ
reptilidən isə 33-nə bu ərazilərdə rast gəlinir. Azərbaycanın Kiçik Qafqaz və ona bitişik dağətəyi
ərazilərində rast gəlinən amfibilərdən 1 növ İUCN-nin Qırmızı siyahısına, reptililərdən isə 6 növ
İUCN-nin Qırmızı siyahısına və Azərbaycanın “Qırmızı kitab”ına daxil edilmişdir.
Kiçik Qafqazın başqa qrup heyvanlara nisbətən quşlar faunası da daha zəngin olmuşdur. Bu
ərazidə Azərbaycanda işğala qədər mövcud olan 367 növ quşun (hazırda Azərbaycanda 407 quş növünə təsadüf edilir) 200 növünə rast gəlinirdi. Bu növlərin 23%-i müxtəlif mühafizə statusları ilə
Azərbaycanın “Qırmızı kitab”ına daxil edilmişdir.
Hazırda Azərbaycanın hüdudlarında 115 növ məməli növü qeydə alınmışdır. Qarabağ ərazisində işğala qədər 6 dəstəyə mənsub 61 məməli növü qeydə alınmışdır. İşğala qədər 21 növ Azərbaycanın “Qırmızı kitab”ına daxil edilmişdir.
İşğal nəticəsində faunamıza dəymiş zərərin aradan qaldırılması, məhv edilmiş fauna növlərinin bərpası və ya reintroduksiyası diqqət mərkəzində olmalıdır. Belə ki, işğaldan azad olunmuş bölgələrdə yaxın keçmişdə bir neçə iri məməli heyvan növünün nəsli kəsilmişdi ki, onlardan bəzilərinin populyasiyasınının bərpasına ən qısa zamanda başlamaq mümkündür. Ceyran (Gazella subgutturosa) vaxtilə Azərbaycanın bütün düzən və dağətəyi bölgələrində məskən salmışdı. Hazırda republikada ceyranın tarixi arealının bərpasına dair uğurlu proqram icra olunur. Acınohur düzü, Ağgöl, Abşeron milli parklarına, Qobustan yaylası ərazisinə buraxılmış yeni ceyran sürüləri artmaqdadır. Bu günə kimi qeyd edilən ərazilərə 300-dən artıq ceyran buraxılmışdır. İşğaldan azad olunmuş
Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan rayonlarının əraziləri bu məqsədlə tədqiq edilməli və mümkün
olan yerlərdə ceyran sürüləri bərpa olunmalıdır. Azərbaycanda Qafqaz nəcib maralının (Cervus
elaphus) keçmiş arealı bütün dağ və düzən meşələri, dağ çəmənlərini əhatə edirdi. Döyüş bölgəsində yerləşən əraziləri marallar ya tərk etmiş, ya da məhv edilmişlər. Qafqaz nəcib maralının populyasiyalarını işğaldan azad olunmuş Kəlbəcər, Laçın, Qubadlı və Zəngilan rayonları ərazisində bərpa
etmək mümkündür.
Azərbaycanda köpgərə (Rupicapra rupicapra) yalnız Böyük Qafqaz dağlarının cənub ətəklərində az sayda rast gəlinir. Vereşaginin (1959) tədqiqatlarına əsasən, bu növün tarixi arealı vaxtilə
Kiçik Qafqazda Murovdağ və Şahdağ silsilələrini də əhatə etmişdir.
Qeyd edilən növlərin tarixi areallarına reintroduksiya edilməsi üçün artıq tarixi şərait yetişmişdir.
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QARABAĞ FAUNASININ QIRMIZI SİYAHISI
Elşad Əhmədov
AMEA-nın Zoologiya İnstitutu
Nadir və nəsli kəsilməkdə olan fauna növlərinin tədqiqi üzrə AMEA Zoologiya İnstitutunun
mütəxəssisləri tərəfindən daim intensiv monitorinqlər aparılsa da, 30 ilə yaxın bir müddətdə işğal
altında olan Qarabağ və ətraf ərazilərdə monitorinqlər aparılmamışdır, işgala qədərki tədqiqatları
nəzərə almasaq, bu regionun faunası haqqında məlumat yoxdur. Kiçik Qafqazın böyük ərazisinin
işğalı üzündən bir çox nadir və təsərrüfat əhəmiyyətli növlərin yaşadığı bu unikal regionun faunası
nəzarətsiz qalmış, erməni vandalları tərəfindən qiymətli heyvan növləri məhv edilmiş, heyvanların
sığındıqları mağaralar silah anbarına çevrilmış, minalanmış sahələrdə iri heyvanlar minaya düşərək
şikəst omuşdur. Bu ərazilərə uzunmüddətli ekspedisiyalar təşkil edilməli, növlərin inventarizasiyası
aparılmalı, statusları müəyyənləşdirilməldir.
Azərbaycanın müasir faunasında həşəratlar 6000-dən artıq, onurğalılar isə 697 növlə təmsil
olunur. 1989-cu ildə nəşr olunmuş Azərbaycanın “Qırmızı kıtab”ının I nəşrinə 108 heyvan növü
daxil edilmişdir ki, onlardan 14 növü məməli, 36 növü quş, 13 növü sürünən və suda-quruda
yaşayan, 5 növü balıq və 40 növü həşəratlar sinfinə mənsubdur. 2013-cü ildə nəşr olunmuş
Azərbaycan Respublikasının “Qırmızı kitab”ının II nəşrinə nadir, nəsli kəsilmək təhlükəsi altında
olmaqla, qorunmasına ehtiyac yaranan 223 növ heyvan daxıl edilmişdir. Bunlardan respublikamızın
hidrofaunasına daxil olan 1 növ Oligochaeta, 1 növ Crustacea, 1 növ Mollusca, 77 növ İnsecta, 9
növ Pisces, 6 növ Amphıbia, 14 növ Reptilia, 72 növ Aves, 42 növ Mammalia sinfinə aiddir.
“Qırmızı kitab”ın I və II nəşrlərinə salınmış və aparılmış mühafizə tədbirləri nəticəsində
sayında əhəmiyyətli artım qeydə alınan növlərin siyahıdan çıxarılmasına və eyni zamanda
saylarında azalmalar qeydə alınan fauna növlərinin siyahıya əlavə edilməsinə ehtiyac yaranmışdır.
Şübhəsiz ki, 10 ildən bir beynəlxalq təcrübəyə əsaslanaraq, Azərbaycan Respublikasının “Qırmızı
kitab”ında verilən siyahılar mütəmadi olaraq dəqiqləşdirilməli və yenidən nəşr edilməlidir.
2023-cü ildə nəşr edilməsi nəzərda tutulan Azərbaycan Respublikasının “Qırmızı kitab”ının
III nəşrinə nadir, nəsli kəsilmək təhlükəsi altında olmaqla, qorunmasına ehtiyac yaranan 279 heyvan
növünün daxıl edilməsi nəzərdə tutulur. “Qırmızı kitab”ın II nəşrinə daxil edilmiş və III nəşrinə
daxil edilməsi üçün 3 növ su onurğasızlarının və 9 növ balığın monitorinqinin aparılması ilə yanaşı,
sədəf ilbizi – Unio mingrelicus Drouet, 1881 və tibb zəlisi – Hirudo orientalis Utevsky & Trontelj,
2005 növlərinin saylarının azalması məsələlərinə aydınlıq gətiriləcəkdir. Əməkdaşların aparacaqları
monitorinqin nəticələrinə görə bu növlərin və 2 sümüklü balıq növünün “Qırmızı kitab”ın III
nəşrinə daxil edilməsi məsələsinə baxılacaqdır.
Azərbaycan Respublikasının “Qırmızı kitab”ının II nəşrinə həşəratlar sinifinə aid 77 növ daxil
edilmişdir. III nəşrdə 14 növün siyahıdan çıxarılması, 55 növün isə əlavə edilməsi ilə yeniləşmiş
siyahıda olan növlərin sayının 118-ə çatdırılması təklif edilir, 6 növ sürünənin daxil edilməsi
nəzərdə tutulur. Siyahıdan 4 növ quşun çıxarılaraq yaşıl siyahıya salınması və əvvəlki siyahıya 15
yeni növün daxil edilməsi, məməli heyvanların yenilənmiş siyahısına II nəşrdəki məməli heyvan
növləri siyahısından 8 növ məməlinin çıxarılması və 1 növünün daxil edilməsi məsələlərinə də
baxılacaqdır.
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AZƏRBAYCANIN QARABAĞ BÖLGƏSİNİN QIZIL BÖCƏKLƏRİ (COLEOPTERA:
BUPRESTIDAE) KOLLEKSİYA VƏ ƏDƏBİYYAT MƏLUMATLARINA ƏSASƏN
Ellada Hüseynova
AMEA-nın Zoologiya İnstitutu
Qızıl böcəklər (Coleoptera: Buprestidae) həmişə tədqiqatçıların və kolleksiyaçıların diqqətini
çəkən böcək fəsilələrindən biridir. Bunun səbəbi, bir tərəfdən gözəl xarici görkəmə, parlaq rəngə
sahib olmaları və digər tərəfdən bitkilərlə yaxın trofik əlaqələrə görə fitofaglar kimi əhəmiyyət kəsb
etmələri və bəzilərinin bir çox meyvə və meşə ağaclarının zərərvericiləri olmasıdır.
Qarabağ bölgəsinin floristik kompleksinin özəlliyi burada zəngin entomofaunanın, xüsusən də
qızıl böcəklərin faunasının yaranmasına səbəb olmuşdur.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Zoologiya İnstitutunun kolleksiyasında respublikanın
bu bölgəsinin qızıl böcəkləri 4 yarımfəsilə və 7 cinsə aid 9 növlə təmsil olunur: Julodis andreae
andreae A. G. Olivier, 1790, Capnodis cariosa cariosa Pallas, 1776, Perotis lugubris longicollis
Kraatz, 1880, Sphenoptera mesopotamica Marseul, 1865, Sphenoptera tamarisci beckeri Dohrn,
1866, Sphenoptera tenax Jakovlev, 1902, Anthaxia hungarica sitta Küster, 1852, Coraebus rubi
Linnaeus, 1767, Meliboeus robustus Küster, 1852. Etiketlər XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərinə
aid olub, material toplanışı Horadiz, Şuşa mahalı, Hadrud, Fizuli rayonu ərazilərindən Boqaçev,
Vinovski, Tertışnikov, Dobrovjanski, Yakovleva və b. tərəfindən aparılmışdır.
Gürcüstan Milli muzeyinin əməkdaşları tərəfindən bizə entomoloji kolleksiya üzərində
işləmək imkanı verilmiş və kolleksiyada Qarabağ bölgəsinə aid 3 növ qeydə alınmışdır: Julodis
andreae andreae A. G. Olivier, 1790, Sphenoptera tamarisci beckeri Dohrn, 1866, Sphenoptera
scovitzii scovitzii Faldermann, 1835. Bu qrup üzrə material toplanışı Köninq, Satunin, Zaytsev və b.
tərəfindən XX əsrin əvvəllərində aparılmışdır.
XX əsrin 60-80-ci ilərində N.H.Səmədov tərəfindən Azərbaycanda 28 növ zərərverici böcəyin
olduğu qeyd edilir ki, bunların da 10-u Qarabağ bölgəsinə aiddir: Cyphosoma tataricum Pallas,
1771, Capnodis tenebrionis Linnaeus, 1761, Capnodis miliaris miliaris Klug, 1829, Capnodis
cariosa cariosa Pallas, 1776, Perotis lugubris longicollis Kraatz, 1880, Lamprodila bella Gory,
1840, Eurythyrea quercus Herbst,1780, Anthaxia cichorii A. G. Olivier, 1790, Anthaxia bicolor
bicolor Faldermann, 1835, Anthaxia tractata Abeille de Perrin, 1901.
Təəssüflər ki, Qarabağ ərazisinin işğalı ilə əlaqədar olaraq sonrakı illərdə bizim tərəfimizdən
tədqiqatlar yalnız 2012-2013-cü illərdə aparılmış və yalnız Fizuli və Ağdam rayonlarının işğal
olunmamış ərazilərini əhatə etmişdir. Tədqiqat nəticəsində 3 növ, Anthaxia cichorii A. G. Olivier,
1790, Coraebus rubi Linnaeus, 1767, Meliboeus robustus Küster, 1852 qeydə alınmışdır.
Qarabağ bölgəsinin qızıl böcəklər faunası üzərində hərtərəfli tədqiqatların aparılması vacibdir.
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İŞĞALDAN AZAD OLMUŞ DAĞLIQ QARABAĞ VƏ QONŞU ƏRAZİLƏRDƏ
HALİCTİDAE (HYMENOPTERA, APOIDEA) FƏSİLƏSİ ARIKİMİLƏRİ
Gülər Hüseynzadə
AMEA-nın Zoologiya İnstitutu
Arıkimilərın biogeosenozlarda əsas rolu bitkilərin tozlandırılmasıdır. Halikt arıları Yer
Kürəsinin bütün zonalarında ən kütləvi tozlandırıcılardır. Onlar təbiətin qeyri əlverişli şəraitinə
qarşı davamlıdır. Bu, onların bəzi bioloji xüsusiyyətləri lə əlaqədardır: hiss orqanlarının və uçuş
aparatının yaxşı inkişaf etməsi onlara təhlükəli, qeyri əlverişli yerlərdən uzaqlaşmağa imkan verir
və onlar qısa müddətdə yeni məskunlaşma yerlərini tapıb zəbt edirlər.
İşğaldan azad olunmuş Qarabağ və qonşu ərazilərdə ən son entomoloji tədqiqatlar 1983-cü ilə
təsadüf edir. Halictidae fəsiləsi arıkimiləri üzrə materiallar AMEA-nın Zoologiya institutunun
görkəmli alimləri İ.Yevstropov (1929), A.Boqaçev (1933,1934,1940), N.Yakovleva (1941,1947),
X.Əliyev (1977-1980), R.Əfəndi (1983) tərəfindən toplanmışdır. Toplanma məntəqələri – Şuşa
(Qaybalı, Lısoqors), Kəlbəcər, Laçın, Ağdərə (Yuxarı Çaylı, Şıxarx, Talış kəndləri), Füzuli
(Horadiz şəhəri, Qoçəhmədli, Kürdmahmudlu kəndləri), Ağdam, Tərtər, Zəngilan (Vejnəli kəndi).
Göstərilən ərazilərdən 80-ci illərədək Halictidae fəsiləsinin 13 cinsinə aid 49 növ qeyd
edilmişdir: Halictus cinsindən 10 növ (Halictus vestitus, H.sexcinctus, H.patellatus, H.tetrazonius,
H.maculatus, H.setulosus, H.scardius, H.quadricinctus, H.resurgens, Halictus simplex),
Lasioglossum – 12 (Las.discum, Las.fallax, Las.leucozonius, Las.laevigatum, Las.lativentre,
Las.tadschicum, Las.aegypticollum, Las.zonulum, Las.xanthopus, Las.denticole, Las.alievi,
Las.majus), Evylaeus – 7 (Evylaeus marginatus, Ev.minutissimus, Ev.clypearis, Ev.sexstrigatus,
Ev.politus, Ev.malachurus, Ev.lucidulus, Seladonia – 3 (Seladonia smaragdulus, Seladonia
subauratus, Seladonia varipes, Verstitohalictus – 1 (Vestitohalictus radoskovskii), Sphecodes – 6
(Sphecodes monilicornis, Sphecodes alternatus, Sphecodes gibbus, Sphecodes punctipes, Sphecodes
gracilior, Sphecodes pellucidus , Ceylalictus – 1 (Ceylalictus variegates), Nomiides – 1 (Nomioides
minutissimus), Nomia – 5 (Nomia diversipes, Nomia unidentata, Nomia squamata, Nomia lutea,
Nomia innesi, Halictoides – 1 (Halictoides dentiventris), Rhophitoides – 1 (Rhophitoides canus,
Rophites – 1 (Rophites foveolatus ), Systropha – 1 növ (Systropha planidens).
Halictidae fəsiləsi arıkimiləri Qarabağda dağlıq-meşə, dağlıq-çöl qurşaqlarının subalp çəmən
və çöl, yüksək dağlıq çəmən-çöl, alçaq və orta dağlıq çöl və quruçöl landşaftlarında daha
çoxsaylıdır və yüksək növ zənginliyinə malikdir. Meşə qurşağında haliktlər alt yarusun ot və ağackol bitkilərinin, meşə talaları və meşəətrafı çəmənliklərin otlarının tozlanmasında aktiv iştirak edir.
Otlaqlarda bir çox qiymətli yem otlarının, həmçinin entomofil kənd təsərrüfatı bitkilərinin 80 -90%nin tozlanması politrof olan və ictimai həyat tərzinə malik halikt arılarnın payına düşür.
Əlbəttə ki, 30 ildən artıq müddətdə işğal nəticəsində Qarabağın təbii landşaftlarıa da böyük
ziyan dəymiş, hektarlarla meşə əraziləriin, qoruqların talan edilməsi, otlaqların yararsız hala
gətirilmiəsi və s. buradakı biomüxtəlifliyə ciddi mənfi təsirini göstərmişdir.
Alimlərimizin qarşısında çox çətin və məsuliyyətli vəzifələr durur. İlk növbədə Qarabağda
biomüxtəlifliyə vurulmuş ziyan qiymətləndirilməli, geniş monitorinqlər aparılmalı, daha sonra onun
bərpası yolları işlənib hazırlanmalıdır.
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AZƏRBAYCANIN İŞĞALDAN AZAD EDİLMİŞ ƏRAZİLƏRİNİN DƏVƏDƏLLƏYİLƏRİ
(Mantodea) VƏ TORQANADLI HƏŞƏRATLARI (NEUROPTERA)
İlhamə Kərimova, Zinyət Şahverdiyeva
AMEA-nın Zoologiya İnstitutu
Dəvədəlləyilər (Mantodea) və torqanadlılar (Neuroptera) Xəzər dənizinin sahillərindən
tutmuş, təqribən 3000 metrə qədər hündürlüyədək ərazilər də daxil olmaqla Azərbaycanın demək
olar ki, hər yerində yayılmışdır. Respublikada hər iki dəstənin nümayəndələrinin qeydə alınması
üzrə işlər XX əsrin əvvəllərində başlanmışdır. Bu dövrlərdə Azərbaycan da daxil olmaqla Cənubi
Qafqazda entomoloji tədqiqatlar əsas etibarilə Rusiya entomoloqları tərəfindən aparılımışdır.
Gürcüstan Milli muzeyində apardığımız tədqiqatlar göstərmişdir ki, Qarabağ ərazisində hər
iki dəstə üzrə material toplanışı ilə əsasən rus entomoloqları Konstantin Satunin, Aleksey Vasilinin
və Danimarka entomoloqu Peter Esben-Petersen məşğul olmuşlar. K.Satunin 1912-1913-cü illərdə
əsasən Füzuli rayonunun Şahçinar və Aslandüz ərazilərində tədqiqat aparmışdır. Həmin dövrdə
onun tərəfindən 14.VII.1913 tarixində Aslandüz ərazisindən Bolivaria brachyptera (Pallas, 1773)
növünün 1 fərdi, Şuşa ərazisindən 12.VII.1906 tarixində isə naməlum tədqiqatçı tərəfindən 1 ədəd
Empusa fasciata Brullé, 1832 növü qeydə alınmışdır. Sonrakı tədqiqatlar bizim tərəfimizdən 20152017-ci illərdə Füzuli rayonu ərazisində aparılmış və 10.VII.2015 tarixində Armene sp., 25.III.2016
tarixində Hierodula transcaucasica Brunner von Wattenwyl, 1878 və 19.VII.2017 tarixində isə
B.brachyptera qeydə alınmışdır.
K.Satunin tərəfindən Qarabağda qarışqa aslanları üzrə material toplanışı əsasən 05.VI-0114.VII.1912-ci il tarixlərini əhatə etmişdir. O, Füzuli rayonunun Araz çayı boyunca Şahçinar
ərazisində Cueta anomala Navás, 1915 növünün 4 dişi və 1 erkək fərdini, Creoleon plumbeus
(Olivier, 1811) növünün 1 dişi və 2 erkək fərdini, Cəbrayıl rayonundan həmin növün 1 dişi fərdini,
Füzuli rayonunun Aslandüz ərazisindən Palpares libelluloides (Linnaeus, 1764) növünün 2 erkək
və 2 dişi fərdini, Myrmecaelurus trigrammus (Pallas, 1781) növünün Şahçinar ərazisindən 1 dişi
fərdini, Cəbrayıl rayonu ərazisindən isə 1 erkək fərdini qeydə almışdır. Həmin ərazidən A.Vasilinin
tərəfindən 29.VI.1912 tarixində Distoleon tetragrammicus (Fabricius, 1798) növünün 1 dişi fərdi
qeyd edilmişdir. Askalaflar fəsiləsinin yalnız bir növü Deleproctophylla variegata (Klug, 1845)
1908-ci ilin may ayında Qarabağın Çanağa ərazisindən İsveç alimi Esben Petersen tərəfindən qeydə
alınmışdır. Torqanadlıların Nemopteridae fəsiləsinə aid Nemoptera sinuata Olivier, 1811 növü
X.Ə.Əliyev tərəfindən Zəngilan rayonu Vejnəli kəndində 23.VII.1978l tarixində qeydə alınmışdır.
Qarabağın qarışqa aslanları və askalaf faunası üzərində müasir tədqiqatlar bizim tərəfimizdən
2015-ci ildə Füzuli rayonunun Horadiz qəsəbəsini əhatə etmiş, bu ərazidən 3 qarışqa aslanı
(P.libelluloides, D.tetragrammicus, Myrmecaelurus solaris Krivokhatsky, 2002) və bir askalaf
(Bubopsis hamatus (Klug, 1834)) qeydə alınmışdır.
Tədqiqatlarımıza qədər qeydə alınmış dəvədəlləyilər və torqanadlıların işğaldan azad olunmuş
ərazilərdə populyasiyalarının vəziyyətini müəyyənləşdirmək üçün təkrar tədqiqatların aparılması
vacibdir. Bu ərazilərdə Palpares turcicus, məhz Zəngilan ərazisində isə Lertha extensa (Oliver,
1811), Lertha ledereri (Sélys-Longchamps, 1866)) və Lertha sheppardi (Kirby, 1904)
sapqanadlılarının olması gözlənilir. Şuşada nadir empuza növü olan E.fasciata-nın populyasiyasının
müasir vəziyyəti öyrənilməlidir. Monitorinqlər aparılımalı, alınmış nəticələr işğalaqədərki
nəticələrlə müqayisə edilib növlərin vəziyyəti qiymətləndirilməlidir. Azərbaycanın dəvədəlləyilər
və torqanadlılar faunası barədə tam dolğun məlumatın əldə edilməsi üçün işğaldan azad edilmiş
ərazilərdə tədqiqatların aparılması zəruridir.
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QARABAĞ BÖLGƏSİNDƏ BOSTAN-TƏRƏVƏZ BİTKİLƏRİNƏ ZƏRƏRVERƏN
HƏŞƏRATLARIN YAYILMASI
Zərifə İsmayılova
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Qarabağ bölgəsinin özünəməxsus coğrafi mövqeyi və iqlim şəraiti, eləcə də bitki örtüyünün
müxtəlifliyi bölgədə zəngin entomofaunanın yaranmasına əlverişli şərait yaratmışdır. Qarabağ
Azərbaycanın mühüm bostan-tərəvəz bitkiləri becərilən bölgələrindən biri olmuşdur. Erməni
işğalından əvvəl bölgənin bostan və tərəvəz sahələrində bəzi zərərverici növlərinin yayılması
müəyyənləşdirilmişdir. Bu zərərvericilər müxtəlif taksonomik qruplara aid edilmişdir.
Homoptera – Sorucu bərabərqanadlılar dəstəsindən 2 fəsilənin (Aleyrodidae, Aphididae) bəzi
növləri, Hemiptera – Yarımsərtqanadlılar dəstəsindən 1 fəsiləyə (Anthocoridae) aid 4 növ,
Coleoptera – Sərtqanadlılar dəstəsindən 4 fəsiləyə (Elateridae, Chrysomelidae, Tenebrionidae,
Curculionidae) aid olan 10-dan atrıq növ, Lepidoptera – Kəpənəklər dəstəsindən 3 fəsiləyə
(Pieridae, Hyponomeutidae, Noctuidae) aid 11 növ, Diptera – İkiqanadlılar dəstəsindən 1 fəsiləyə
(Muscidae – Milçəklər) aid 4 növ, Acarina – Gənələr dəstəsindən 2 fəsiləyə (Rhizoglyphus,
Tetranychus) aid bir neçə növ həşərat müəyyənləşdirilmişdir.
Bu illər ərzində Qarabağda meyvə ağaclarının məhsul verdiyini, xüsusən üzüm, xurma, nar və
s. ağaclarda meyvələrin olduğunu informasiya texnologiyaları vasitəsilə vizual olaraq gördüyümüzə
görə, müəyyən mülahizələr söyləmək mümkündür. Bostan-tərəvəz bitkilərinə aid məlumatlar az olduğu üçün bostan-tərəvəz zərərvericiləri barədə ehtimalları qeyd etmək olar. Əlbəttə, bostan-tərəvəz
bitkilərinin toxumları olan əkin sahələrində onların əlverişli iqlim şəraitində becərilmədən də yetişməsi mümkündür. Belə sahələrdə zərərvericilərin fəaliyyəti artıq iqlim şəraitindən asılı olaraq davam edəcəkdir.
Brevicoryne brassicae kələm mənənəsi kələmə və digər xaççiçəklilərə ziyan vurur, onlar bitkinin şirəsini sorur. Havalar əlverişli olduqda kələm mənənəsi yaxşı inkişaf edir və tez çoxalıb artır.
Kələm mənənəsi yazın əvvəllərində (aprel ayında) alaq xaççiçəkli bitkilər üzərində çoxalır. Bu mənənələr kələm (və digər xaççiçəklilər) üzərində toplaşır. Qanadlı mənənələrin özləri zəif uçur, lakin
onlar külək vasitəsilə çox uzaqlara aparıla bilər. Mənənələr şiddətli yağışa və çox isti havalara dözməyib məhv olurlar. Salamat qalan çox az miqdarda mənənə yenidən artıb çoxalır. Buna görə kələm
mənənəsinin Qarabağın müxtəlif ərazilərində say dinamikasına görə üstünlük təşkil etdiyini ehtimal
etmək olar.
Pomidor sovkası – Chloridea obsoleta Kəpənəklər dəstəsinə (Lepidoptera) aid olub, yalnız
tırtıl mərhələsində bitkilərə zərər verir. Zərərvericinin tırtılları qarğıdalı, noxud, pambıq, pomidor,
tütün və bir sıra başqa mədəni və yabanı bitkilərin bar orqanlarına da xeyli ziyan vurur. Bu cür geniş qida həlqəsi olduğu üçün bu növün də bölgənin ərazilərində dominant zərərverici kimi qalması
mümkündür.
Tetranychus urticae tor gənəciyi tərəvəz bitkilərinə zərər verir. Onun 150-dən çox bitkiyə zərər verdiyi məlumdur. Bostan və tərəvəz bitkilərindən xiyar, balqabaq, yemiş, paxla, daha az çuğundur, şüyüd, kərəviz, cəfəri, bibər, badımcana ziyan vurur. Bu növün də bölgədə qalıb yaşaması qeyd
oluna bilər.
Məlum olduğu kimi, bostan-tərəvəz bitkilərinin zərərvericilərinə qarşı mütəmadi mübarizə
aparılmalıdır. Zərərvericilərin bostan-tərəvəz bitkilərinə vurduqları zərər müxtəlifdir: az, orta və
kütləvi dərəcədə. Bu zərərvericilər arasında 20-yə qədər dominant növ vardır. Onlara qarşı heç bir
tədbir görülmədiyindən nəzarətsiz sahələrdə uzun müddət yaşaması mümkündür.
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İŞĞALDAN AZAD OLUNMUŞ ARAZYANI ƏRAZİLƏRDƏ VƏ KİÇİK QAFQAZIN DAĞ
MEŞƏLƏRİNDƏ ÇÖL DONUZUNUN (SUS SCRОFА L., 1758) HELMİNTLƏRİ
Qara Fətəliyev
AMEA-nın Zoologiya İnstitutu
Tədqiqаt zаmаnı Qarabağın işğaldan azad olunmuş Arazyanı ərazilərində (Cəbrayıl rayonu) 4
və Kiçik Qаfqаzın dağ meşələrində (Laçın rayonu) 5 baş çöl donuzu tədqiq edilmişdir. Tədqiq
edilən donuzlarda ümumilikdə 13 növ helmint aşkar edilmişdir. Helmint faunasının tərkibi 2 növ
trematod, 2 növ sestod, 1 növ akantosefal və 8 növ nematoddan ibarət olmuşdur. Arazyanı
ərazilərdə tədqiq edilmiş donuzlarda 11, dağ meşələrində isə 7 növ helmint aşkar edilmişdir.
İnvaziyanın yüksək intensivliyi trematodlardan Brachylaemus suis (2-25 fərd), nematodlardan isə
Trichocephalus suis (2-27 fərd), Metastrongylus elengatus (3-218 fərd), M.pudendotectus (3-276
fərd), M.salmi (2-158 fərd), Globocephalis urosubulatus (2-127 fərd), Physacephalus sexalatus (3115 fərd) növlərində qeydə alınmışdır. İnkişaf dövriyyəsinə görə aşkar edilmiş növlərdən
Trichocephalus suis və Globocephalus urosubulatus növləri gеоhеlmint, qаlаn 11 növ isə
biоhеlmintlərdir. Çöl donuzlarında aşkar edilmiş növlərdən Fasciola hepatika, Echinococcus
granulosus, Macracanthorhynchus hirudinaceus, Metastrongylus elongatus növlərinin ev donuzları və
gövşəyən ev heyvanları üçün epizootoloji, insanlar üçün isə epidemioloji, Moniezia. expansa növünün
gövşəyən ev heyvanları üçün epizootoloji, Brachilaemus suis, Trichosephalus suis, Metastrogylus
pudendotectus, Met. salmi, Ascarops stronglina və Gongylonema pulchrum növlərinin isə ev donuzları
üçün epizootoloji rolu vardır.
Məlum olduğu kimi, 1990-cı illərdən başlayaraq Azərbaycanın Qarabağ bölgəsi Ermənistan
tərəfindən işğal olunmuşdur. 30 il müddətində işğal altında olan ərazilərdə bir çox heyvan və quş
növləri ovlanmış, təbii meşələr, kolluqlar məhv edilmiş, bir sıra ərazilərdə gölməçələr və bataqlıqlar
əmələ gəlmiş, landşaftların stukturu dəyişdirilmiş və ümumilikdə ekosistemə çox ciddi ekoloji ziyan
vurulmuşdur. Bütün bunlar biosenozlarda bir çox heyvan və bitki növlərinin məhv olmasına və ya
bərpasının arzuolunmaz həddə çatmasına gətirib çıxarmışdır. Belə ərazilərdə torpaq gənələrinin,
yağış qurdlarının və bir çox torpaq onurğasızlarının sayı xeyli artmışdır ki, bunlar da gələcəkdə
həmin ərazilərdə gövşəyən heyvanların, çöl donuzlarının davamlı inkişafına və məhsuldarlığına
ciddi əngəllər törədən anoplosefalyatların, metastrongilidlərin və s. geniş yayılmalarına səbəb
olacaqdır. İşğal altında olan ərazilərdə ermənilər çoxlu miqdarda ev donuzları və digər heyvan
sürüləri saxlamışlar. Bu ev donuzlarının bir qisminin qaçıb ərazilərdə vəhşiləşmiş şəkildə
yayılmaları barədə bəzi məlumatlar vardır. Belə donuzlar təbiət guşələrində ölmüş əhli və vəhşi
heyvan leşləri ilə qidalanan zaman bir çox helmintoz törədicilərinə, o cümlədən də trixinellez
törədicisinə yoluxurlar ki, bunlar da sonradan insanlar və ev heyvanları üçün ciddi təhlükəli olan bir
çox helmintoz törədicilərinin daşıyıcılarına və yayıcılarına çevriləcəkdir. Ermənilər müharibə
dövründə ölmüş əsgərlərin meyitlərini uzun müddət götürməmişlər və onlar bəzi hallarda vəhşi
heyvanların yeminə çevrilmişlər. İşğal dövründə ermənilər baytarlıq-sanitariya tələblərini gobud
surətdə pozaraq Azərbaycan ərazilərinə müxtəlif heyvan cinsləri gətirmişlər ki, nəticədə əvvəllər
ölkəmizdə qeydə alınmayan helmint növlərinin gətirilməsi ehtimal olunur. Bütün bunlar gələcəkdə
əhli və vəhşi otyeyən və ətyeyən heyvanların və insanların helmint faunasının tərkibində ciddi
dəyişikliklər baş verəcəyi ehtimalını artırır.
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QARABAĞDA QUŞLARIN YAŞAYIŞ YERLƏRİ
Tahir Kərimov
AMEA-nın Zoologiya İnstitutu
İşğala qədər (1993 ilədək) Qarabağın ərazisində quşların Beynəlxalq Məlumatlar Bazasına
(World Bird Data Baze) daxil edilmiş yaşayış sahələri hesab edilən 3 Mühüm Ornitoloji Ərazi
(MOƏ) yerləşirdi. 1993-cü ilədək aparılmış tədqiqatlar həmin ərazilərdə qlobal və milli mühafizə
statusuna malik və beynəlxalq Bern, Bonn, CİTES, AEWA konvensiyalarının siyahılarına daxil
edilmiş aşağıdakı quş növlərinin məskunlaşdığını təsdiq etmişdir. Mühüm Ornitoloji Ərazilərin
vəzifəsi ərazidəki nadir və təhlükədə olan növlərlə yanaşı, həm də oradakı biomüxtəlifliyin
tamlığını qorumaqdır. Çünki növlərin yaşayışı ekosistemin bütün komponentləri arasındakı
qarşılıqlı əlaqə şəraitində mümkün olur.
I. Laçın yasaqlığı Mühüm Ornitoloji Ərazisi. Yasaqlıq 1961-ci ildə yaradılmışdır. Sahəsi
21,4 min ha təşkil edir. Bu MOƏ qlobal mühafizə statusu olan quş növləri üçün A1 kateqoriyalı
beynəlxalq əhəmiyyətli ərazi kimi tanınır. Ərazi Azərbaycanda və beynəlxalq miqyasda qorunan
aşağıdakı oturaq quş növlərinin yaşayış yerlərindən birini təşkil edir: Keçəl qarakərkəs (Aegypius
monachus) – 5 fərd; Qafqaz tetrası (Tetrao mlokosieviczi) – 70-80 fərd; Bozqır muymulu (Falco
naumanni), Qara çalağan (Milvus migrans), Qırmızı çalağan (Milvus milvus), Adi ilanyeyən
(Circaetus gallicus), Ağ leylək (Ciconia ciconia).
II. Dəlidağ Mühüm Ornitoloji Ərazisi. Sahəsi 10 min ha-dır. Ərazi beynəlxalq miqyasda A1
və yaşayışı bır biomla məhdudlaşan endemik Xəzər uları (Tetraogallus caspius) üçün A3
kateqoriyalı ərazi kimi qəbul edilmişdir. Bu oturaq növün ərazidəki sayı işğala qədər 100-150 fərd
olmuşdur. Ərazi işğaladək həmçinin İmperator qartalı (Agııila heliaca), Leşyeyən ağqartal
(Neophron percnopterus), Keçəl qarakərkəs (Aegypius monachus), Saqqallı kərkəs (Gypaetus
barbatus), Bərqud (Aguila chrysaetos), Adi ilanyeyən (Circaetus gallicus) və Ağbaş kərkəsin (Gyps
fulvus) nəsilvermə və yemlənmə sahələri sayılırdı.
III. Gamışdağ Mühüm Ornitoloji Ərazisİ. Sahəsi 8,5 min ha-dır. Bu MOƏ A1 kateqoriyalı
ərazi kimi endemik Qafqaz tetrası (sayı 75-90 fərd) və A3 kateqoriyalı MOƏ kimi yaşayışı bir
biomla məhdudlaşan endemik Xəzər uları (150-200 fərd) üçün seçilmişdir. İşğaladək bu ərazidə
həmçinin Sarıdimdik dağqarğası (Pyrrhocorax graculus), İmperator qartalı, Leşyeyən ağqartal,
Saqqallı kərkəs, Qara kərkəs, Bərqud, Ağbaş kərkəs, Qara çalağan nəsil verirdi.
Qeyd edilməlidir ki, hər bir MOƏ idarəetmə planına uyğun olaraq öz ərazisində monitorinq
və mühafizə tədbirləri həyata keçirməli və oradakı biomüxtəlifliyin vəziyyəti barədə standart
sənədlər World Bird Data Baze-yə təqdim edilməlidir. Qarabağ ərazisinin əhəmiyyətli cəhətlərindən
biri də şimaldan cənuba və əks istiqamətdə köç edən quşların, heyvanların miqrasiya koridorunu
təşkil etməsidir. Məhz buna görə də həmin ərazi Vəhşi Təbiəti Müdafiə İttifaqının (WF) mühafizəsı
vacib olan ərazilər siyahısna daxil edilmişdir. Qeyd edək ki, ətraf mühitə və inkişafa dair Rio-deJaneyro bəyannaməsinə görə, müharibələr davamlı inkişaf prosesinə dağıdıcı təsir göstərməməlidir.
Lakin 30 illik işğal dövründə Ermənistan ətraf mühitin və canlı aləmin mühafizəsinə yönəlmiş
beynəlxalq hüquqa və qanunlara məhəl qoymamış, əksinə, ətraf mühitə və canlı təbiətə dağıdıcı
təsir göstərmişdir. Təbiətə vəhşi münasibət sözsüz ki, mənfi təsirlərə, təhlükələrə həssas bir sıra
növlərin yaşayış yerlərinin itirilməsinə, saylarının azalmasına səbəb olmuşdur.
Dövlətimizin Qarabağın inkişafına dair tədbirlər planında ətraf mühitə, canlı təbiətə vurulmuş
zərərin miqyasının müəyyən edilib aradan qaldırılması nəzərdə tutulmuşdur. Sözsüz ki, həyata
keçiriləcək tədbirlər, işğala məruz qalmış ərazilərdə təbii ekosistemlərin bərpasına və orada tarixən
formalaşmış biomüxtəlifliyin davamlı surətdə inkişafına imkan verəcəkdir.
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QARABAĞIN AMFİBİLƏR VƏ REPTİLİLƏR FAUNASININ NÖV
MÜXTƏLİFLİYİ
Təvəkkül İsgəndərov, Səbinə Bünyatova, Gülbəniz Qasımova
AMEA-nın Zoologiya İnstitutu
Qarabağ Azərbaycanın Kiçik Qafqaz təbii vilayətinə daxildir və onun 3 təbii rayonunu əhatə
edir: Qarabağ dağları, Qarabağ vulkanik yaylası və Həkəri təbii rayonları. Qarabağ ərazisi müxtəlif
hipsometrik səviyyələrə uyğun landşaft müxtəlifliyinə malikdir: yarımsəhra və bozqırlar, kserofitbozqırlar və enliyarpaq dağ meşələri (d.s.h. 100-1800 m), habelə yüksək dağlıqların subalp və alp
çəmənlikləri (d.s.h. 1900-3500 m). Qarabağ həmçinin xeyli sayda axar və axmaz sututarları ilə
zəngindir (bulaqlar, çaylar, göllər). Landşaft müxtəlifliyi öz növbəsində zəngin heyvanat aləmi, o
cümlədən suda-quruda yaşayanlar və ya amfibilər (Amphibia) və sürünənlər və ya reptililər
(Reptilia) faunasını yaratmışdır. Ümumiyyətlə, Azərbaycan Cənubi Qafqazda herpetofaunanın növ
müxtəlifliyi baxımından ən zəngin ölkə olmaqla 11 amfibi və 62 reptili növlərinə malikdir. Bu
növləin əksəriyyətinə Qarabağ ərazilərində rast gəlinir: 5 növ amfibi (45,5 %) və 35 növ reptili
(56,4 %). Amfibilər əsasən sututarları ilə zəngin olan dağətəyi, meşə və dağlıq ərazilərdə
yayılmışdır (4 növ). Sıx enliyarpaq meşələr, rütubətli və kserofit ərazilər, subalp və alp çəmənlikləri
iqlim şəraitinə görə reptili növləri üçün xarakterik olmadığına görə bu ərazilərdə növlərin sayı azdır
(9 növ). Aran Qarabağ isə landşaft baxımından arid ərazilər (quru yarımsəhra və bozqırlar) olduğu
üçün amfibilər növ sayına görə azdır (3 növ), reptililərin növ müxtəlifliyi isə yüksəkdir (26 növ): 3
növ tısbağa (Testudines), 12 növ kərtənkələ (Sauria) və 11 növ ilan (Serpentes).
Qarabağ ərazisində yayılan amfibilərdən 1 növ (Bufotes variabilis) haqqında az məlumat olan
(Data Deficient – DD), 3 növ isə (Hyla savignyi, Pelophylax ridibundus, Rana macrocnemis) az
təhlükədə olan (Least Concern – LC) növ statusu ilə Beynəlxalq Təbiəti Mühafizə İttifaqının
(BTMİ) “Qırmızı siyahı”sına (IUCN, Red List) daxil edilmişdir. Bu növlərdən Pelophylax
ridibundus və Rana macrocnemis həm də Bern konvensiyasının III əlavəsinə daxildir. Pelophylax
ridibundus iqtisadi cəhətdən faydalıdır, keyfiyyətli ətinə görə tədarük edilir.
Qarabağın reptililərindən 6 növ Azərbaycan Respublikasının “Qırmızı kitab”ına (2013) daxil
edilmişdir. Aralıq dənizi tısbağası – Testudo graeca nəsli kəsilməyə həssas (VU), Rostombəyov
kərtənkələsi – Darevskia rostombekovi kritik təhlükə həddində olan (CR) növlər statusu ilə
Beynəlxalq Təbiəti Mühafizə İttifaqının (BTMİ) “Qırmızı siyahı”sına (IUCN, Red List) daxil
edilmişdir. Həmçinin Testudo graeca həm də beynəlxalq ticarəti qadağan edilmiş növlər siyahısına
(CITES) daxil edilmişdir. İlanlardan Zamenis hohenackeri və Elaphe sauromates Qafqazın endem
növləridir. Levantin gürzəsi – Macrovipera lebetina obtusa tibbi xammal olan zəhərinə görə iqtisadi
cəhətdən faydalıdır, ilan zəhəri əldə etmək üçün tədarük edilə bilər.
30 ilə yaxın bir müddət ərzində işğalçı Ermənistan tərəfindən törədilən ekoloji terror
nəticəsində amfibi və reptililərin yaşayış yerləri pozulmuş və ya dağıdılmış, populyasiyaları ekoloji
terrora məruz qalmışdır. Azad edilmiş Qarabağ ərazilərində amfibi və reptililər faunasının müasir
ekoloji vəziyyətlərinin qiymətləndirilməsinə ehtiyac vardır.
Zoosenozların qida zəncirində əhəmiyyətli mövqe tutan amfibilər və reptililər ekosistemlərdə
fauna biomüxtəlifliyinin stabilliyi üçün əhəmiyyətlidir. 2-ci və 3-cü dərəcəli konsumentlərin (yırtıcı
quşlar və məməlilər) yem rasionuna daxil olduqları üçün onların sayca stabilliyində iştirak edirlər.
Amfibilər və reptililər həm də zərəli həşəratları və gəmiriciləri yeyərək məhv etdikləri üçün
bitkiçiliyə və əkinçiliyə fayda verirlər. Deməli, onlar həm də meşələrin qorunması, əkinçilik və
bağçılıq təsərrüfatları üçün əhəmiyyətlidir. Bu baxımdan Qarabağ ərazilərində herpetofauna
müxtəlifliyinin qorunması vacidir.

80

“Qarabağın biomüxtəlifliyi, torpaq və su ehtiyatları: keçmişi, bugünü və gələcəyi” mövzusunda onlayn konfrans

ŞUŞADA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QIRMIZI KİTABINA DAXİL
EDİLƏN BÖCƏK - CARABUS (PROCERUS) CAUCASICUS SSP. CAUCASICUS ADAMS,
1817 - QAFQAZ İLBIZYEYƏN FIŞQIRDANI
İradə Nuriyeva
AMEA-nın Zoologiya İnstitutu
Dəstə: Coleoptera (Sərtqanadlılar), fəsilə: Carabidae (Karabid böcəklər), Carabus
(Procerus) caucasicus ssp. caucasicus Adams, 1817 – Qafqaz ilbizyeyən fışqırdanı.

Qafqaz ilbizyeyən fışqırdanı Azərbaycan entomofaunasının bəzəyidir. Ən böyük karabid
böcəkdir. Bədəninin uzunluğu 40-50 mm, alt hissəsi qara, üst hissəsi isə metal parıltılı göy və ya
bənövşəyi rəngdədir. Bu böcəyi ilbizlə qidalandığına görə və təhlükə hiss etdikdə xüsusi maye
püskürdüyündən ilbizyeyən fışqırdan kimi tanıyırlar. Kateqoriyası və statusu: (IV-NT) Təhlükə
həddinə yaxınlaşır, yaxın gələcəkdə təhlükəli vəziyyətə düşə bilər. Cənubi Qafqaz endemidir.
Azərbaycanda Böyük Qafqaz və Kiçik Qafqazın (Şuşa ətrafı, Daşaltı dərəsi) dağ və dağətəyi
rayonlarında dəniz səviyyəsindən 1200 m-ə qədər yüksəklikdə yayılmışdır. Meşə və bağlarda
rütubətli yerlərdə yaşayır. Qışlayan böcəklər ilkin yazda təbiətdə görünməyə başlayır və yayın
ortasına qədər rast gəlinir. Cütləşmə və yumurtaqoyma prosesi yazın sonunda gedir. Sürfələr
yayda inkişaf edir, sentyabrın əvvəlində yeni nəslin böcəkləri əmələ gəlir və onlar oktyabrda
qışlamaya gedir. Böcək yırtıcıdır, zərərli ilbizlərlə qidalanmaqla fayda verir. Narahat edilmiş
böcəklər zəhərli maye ifraz edir. Təbii düşmənləri və xəstəlikləri məlum deyildir.
AMEA-nın Zoologiya İnstitutunun kolleksiyasında Qarabağdan toplanmış bu böcəyin nadir
nümunələri mövcuddur. Bu növün bir neçə yarımnövü də vardır ki, M.Vinovski tərəfindən (Etiket
C.scabrosus colchicus Moteht cел. Гадруд Джабраилский р. 19.V.1924. Kaukasus. Шуша,
М.Виновский, Karabach Lysogorsk. 1900 m. 25.VIII.1933) toplanmışdır.
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QARABAĞIN TAXIL BÖCƏKLƏRI
(COLEOPTERA, CARABIDAE, ZUBRUS, HARPALUS)
İradə Nuriyeva
AMEA-nın Zoologiya İnstitutu
Taxıl böcəkləri – dənli bitkilərin: buğdanın, arpanın, çovdarın təhlükəli ziyanvericiləridir.
Bu böcəklər həm sürfə, həm də yetkin mərhələdə taxıllara ziyan vururlar. Sürfələri taxılların yeni
cücərtilərini yeyir, yetkin böcəklər isə sünbüllərdəki toxumlarla qidalanaraq təhlükəli ziyanverici
sayılır. Bəzi hallarda kütləvi surətdə çoxalaraq taxıl zəmilərini məhv edirlər.
Azərbaycan ərazisində keçən əsrin 50-60-cı illərində N.H.Səmədov tərəfindən kənd
təsərrüfatına ziyan verən Zabrus və Harpalus cinslərinə aid 14 növ bitki ilə qidalanan karabid
böcəklər öyrənilmişdir. Bunlardan 4 növün Qarabağ ərazisində də yayıldığı göstərilmişdir:
Dəstə Coleoptera, fəsilə Carabidae, yarımfəsilə Carabinae, triba Amarini, cins Zabrus.
1. Zubrus trinii Fisch. (Zabrus tenebrioides Goeze) Dağ taxıl böcəyinin Laçın- Kəlbəcər
rayonları ərazisində yayıldığı göstərilmişdir.
2. Zabrus spinipes rugosus Men. Böyük taxıl böcəyi Laçın-Kəlbəcər rayonlarında
yayılmışdır.
3. Harpalus (Pseudophonus) pubescens Müll.= Harpalus rufipes Geer. İnkişafının sürfə və
yetkin yaş mərhələlərində taxıl bitkilərinin toxumlarına və cücərtilərinə ziyan vurur. (6 IV.1954,
Ağdam rayonunun Qaradağlı kəndindən toplanmışdır).
4. Harpalus (Pardileus) calceatus Duft.– darı böcəyi Dağlıq Qarabağda yayılmışdır.
Gündüzlər taxıl böcəklərini asanlıqla tapmaq mümkün deyil, bu vaxtlar böcəklər torpaqda
daşların və ya torpaq kütlələrinin altında gizlənir. Onlar gecələr sünbüllərin üzərinə qalxaraq,
dənlə qidalanırlar. Taxıl yığıldıqdan sonra adətən böcəklər taxıl bitkisi çox olan yerlərdə
cəmləşir və belə yerlər onların çoxalması üçün əlverişlı şəraitə malikdir.
İşğaldan azad edilmiş torpaqlarda erməni təcavüzkarlarının qeyri-qanuni taxılçılıqla
məşğul olduqlarını nəzərə alsaq, bu bölgələrdə ziyanverici taxıl böcəklərinin mövcudluğunu
söyləmək olar.
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QARABAĞIN YARASALAR FAUNASI VƏ GƏLƏCƏK
TƏDQIQAT PERSPEKTIVLƏRI
Nicat Həsənov
AMEA-nın Zoologiya İnistitutu
Murovdağ, Dağlıq Qrabağ və Zəngəzur dağ silsilələrinin, Qarabağ vulkanik massivi və OrtaAraz Naxçıvan çökəkliyinin əhtəsində yerləşən Qarabağ Kiçik Qafqaz Təbii Vilayətin cənub-şərq
hissəsini təşkil edir. Kiçik Qafqaz vertikal qurşaqların nisbətən hamar olması (Murovdağ və
Zəngəzur silsilələri istisna olmaqla) və meşəliklərin azlığı ilə səciyyələnir. Burada iqlim qurukontinental, çay sitemi isə zəif inkişaf etmişdir. Arid massivlər adı keçən dağ silsilələrin ətəklərini
və qərbə döğru bütün Naxçıvan vadisini əhatə edir. Antropogen amillər təbii landşaftların
transformasiyasına səbəb olmuş, son 30 ildə isə bu proses daha da sürətlə və məqsədli şəkildə
təbiətin ziyanına işləmişdir. Respublika ərazisində mövcud olan 6 min kv km karst sahəsinin 33
faizi Kiçik Qafqaza, ümumi uzunluğu 4 min metrə çatan 240 karst mağaralarının ən böyükləri
(Azıx, Tağlar, Şuşa, Dağtumas, Tuğ və s.) Dağlıq Qarabağ ərazisində yerləşir. Belə bir coğrafiyada
məməlilər faunasının yeganə uçan dəstəsi olan yarasalar (Chiroptera) üçün çox sayda təbii
(qayalıqlar, mağaralar, ağac koğuşları və s.) və antropogen (kəhrizlər, tikililər, mədənlər və s.)
sığınacaqlar mövcud olmaqdadır. Ölçülərinə görə cənubi Qafqazda ən böyük, dünyada isə 5-ci
böyük karst mağarası olan Azıxda daimi olaraq 6 yarasa növü (Rhinolophus ferrumequinum, R.
mehelyi, Myotis blythii, Miniopterus schreibersii, Plecotus austriacus və Barbastella leucomelas).
yaşayır ki, bunların ən çoxsaylı olanları Meheli nalburnu (R.mehelyii) və uzunqanad yarasadır (M.
shcheribersii). Hər iki növdən olan fərdlərin sayı fəsillər üzrə 10-30 min arası dəyişir. Hər bir növ
ilin fəslindən, fərdlərin fizioloji durumundan asılı olarq mağaranın müxtəlif hissələrində yerləşir.
Qarabağ xiropterafaunası üzrə son 100 ilə aid ədəbiyyat məlumatları (Satunin 1915;
Vereşaqin 1942, 1950; Kuzyagin 1950; Dubovçenko 1968, Ələkbərov 1966, 1968; Ələkbərov,
Raxmatulina 1975; Raxmatulina 2005), kolleksiya materialları və müəllif tədqiqatları əsasında ən
son növ tərkibi İ.K.Raxmatulina tərəfindən onun çoxsaylı əsərlərində və “Azərbaycanın
yarasaları”adlı monoqrafiyasında (2005) təqdim olunmuşdur ki, bu siyahı 19 yarasa növündən
ibarətdir. Bunlar -5 nalburun (Rhinolophus), 4 gecə şəbpərəsi (Myotis), 1 uzunqanad (Miniopterus),
1 palazqulaq (Plecotus), 2 enliqulaq (Barbastella), 1 axşam yarasası (Nyctalus), 3 şəbpərə (2
Pipistrellus, 1 Hysugo), 1 gönlücə (Eptesicus) və 1 bükük-dodaq (Tadarida) cinslərindən olan
növlərdir. Bu növ tərkibi və say Naxçıvan yarasalar faunasına (16 növ) çox yaxındır (Raxmatulina,
Həsənov 2009).
Yüksəkliklər üzrə yarasaların növ tərkibi və sayı fərqlənir. Dağətəklərində Küli və cırtdan
şəbpərələr çoxsaylı, böyük nalburun və dağ gönlücəsi adi növlərdir. Ən zəngin yarasalar faunası
orta dağlıq qurşağındadır, beləki, 600-1000 m arası 10-dan artıq yarasa növü adi və ya çoxsaylıdır.
Nalburunlar, itiqulaq gecə şəbpərəsi, uzunqanad yarasa, Küli, Savi və cırtdan şəbpərələr burada
indikator növlərdir. Bir sıra (xüsusilə, speliofil) növlər burada böyük koloniyalar formalaşdırır.
Tağlar, Tuğ, Azıx mağaralarında 14 növə aid 10 mindən çox fərdlərddən ibarət kooniyalar, Şuşada
Daşaltı mağarasında isə 11 növə aid böyük koloniyalar qeydə alınmışdır (Raxmatulina 2005). Belə
zənginlik entomofauna bolluğu ilə yanaşı, ilin müxtəlif fəsillərində əlverişli sığınacaqların
mövcudluğu ilə əlaqədardır. 1000-2000 m yüksəklikdə növ tərkibi 19-a çatsa da, say azalır (3
çoxsaylı və 5 adi növ). Ən az növ sayı 2000 m-dən yuxarıdadır.
Qarabağın yarasalar faunasına dair məlumatlar keçən əsrin 80-ci illərinə aiddir. İşğal altında
olduğu dövr ərzində baş vermis təbii şərait dəyişikliklərinin yarasalar faunasından da yan
keçmədiyini güman edirik. Antropogen dıyişikliklər və zaman fərqi perpektivindən Qarabağdakı
yarasalar faunasının, xüsusilə, mağara növlərinin yenidən tədqiqi və biomüxtəlifliyin ayrılmaz
tərkib hissəsi kimi dəyərləndirilməsinin vacibliyi şübhəsizdir.
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İŞĞALDAN AZAD OLUNMUŞ ƏRAZİLƏRİN MİKOBİOTASININ
GƏLƏCƏK TƏDQİQAT İSTİQAMƏTLƏRİ
Pənah Muradov
AMEA-nın Mikrobiologiya İnstitutu
Müxtəlif sahələrdə istifadə edilən təbii ehtiyatların keyfiyyət göstəriciləri müxtəlif meyarlara
görə müəyyənləşir ki, onlardan da ən əsası biotik amillərlə ələqadardır. Hər il canlıların, eləcə də insanların həddindən artıq böyük qrupları müxtəlif məqsədlərdə istifadə edilən ehtiyatların çirklənməsi səbəbindən xəstələnir və həyatlarını da itirə bilirlər. Bu səbəbdən də ehtiyatların bioloji çirklənməsinin müəyyən edilməsi, proqnozlaşdırlması və idarə edilməsi hazırda dünyada geniş şəkildə
aparılan tədqiqat istiqamətlərindəndir.
Yaxın 30 ildə Qarabağda tədqiqatların aparılmaması, işğalçıların həmin ərazilərin təbii ehtiyatlarını talan etməsi, eləcə də regionun müharibənin xarakterindən irəli gələn çirklənmələrə məruz
qalması, işğalçı Ermənistan Respublikasının bir sıra beynəlxalq konvensiyalara qoşulmaması deyilənləri əyani şəkildə təsdiq edir. Odur ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə aparılacaq tədqiqatlar
orada olan bütün ehtiyatları, ilk növbədə bioresursları əhatə etməlidir.
Bioresurs əhəmiyyəti daşıyan canlılardan biri də üzvi maddənin olduğu istənilən ekosistemin
heterotrof blokunun sabit komponentlərindən biri olan göbələklərdir. Bu canlılar təbiətdə bütün
ekoloji proseslərdə, bir tərəfdən ehtiyatların çirklənməsində və biomüxtəlifliyin növ tərkibinin tənzimlənməsində, digər tərəfdən isə üzvi maddələrin deqradasiyasında, torpaq, su, bitki və heyvanların müxtəlif metabolitlərlə zənginləşməsində fəal iştirak edirlər. Odur ki, bunları tədqiq etmədən hər
hansı bir ekosistemin qiymətləndirilməsi əhatəli hesab edilə bilməz. Buna görə də işğaldan azad
edilmiş ərazilərdə diqqət yetirilməsi vacib olan canlılardan biri də göbələklər olmalıdır ki, hazırda
da onların öyrənilməsi ilə bağlı aparılan tədqiqatlar aşağıdakı vəzifələrin həll edilməsinə istiqamətləndirilib:
1. Müxtəlif təyinatlı bioloji aktiv maddələrin aktiv produsentlərinin axtarılması, aktiv produsentin seçilməsi və alınan maddələrin təsir effektinin, tətbiq sahəsinin müəyyənləşdirilməsi, istehsal texnologiyasınn işlənib hazırlanması;
2. Göbələklərin törətdiyi xəstəliklər, onların qaşısının alınması metodlarının işlənib hazırlanması və bioloji mübarizədə göbələklərdən istifadə imkanlarının müəyyənləşdirilməsi;
3. Göbələklərin qeyri-ənənəvi substratların bioloji konversiya yolu ilə praktiki tələbat baxımından yararlı hala salınmasına imkan verən ştamm-produsentlər kimi istifadəsi, biokütlə enerjisinin alınması və s.
Qeyd edə bilərik ki, işğaldan əvvəl də bu bölgədə sistemli tədqiqatlar aparılmayıb və bu gün
həmin ərazilər mikoloji aspektdən maraqlı obyektdir. Bu baxımdan, 30 il elmi tədqiqatlardan uzaq
qalan, zəngin və rəngarəng təbiətə malik bir ərazidə həm elmi, həm də praktiki baxımdan maraqlı
nəticələrin alınacağı şübhə doğurmur.
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QARABAĞIN MİKROMİSET MÜXTƏLİFLİYİ HERBARİLƏRDƏ
Lamiyə Abasova, Dilzarə Ağayeva*
AMEA-nın Botanika İnstitutu
Qarabağın mikobiotası ötən əsrin 80-ci illərinədək müxtəlif mikoloq tədqiqatçılar tərəfindən
öyrənilmiş, herbari materialları toplanılmış, təyin edilmiş və bəzi patogen mikromiset növləri ətraflı
tədqiq olunmuşdur (Гусейнова 1961a, b, Ульянищев 1960, 1962, 1967). Bu işin məqsədi AMEA
Botanika İnstitutunun mikoloji herbarisində inventarlaşdırılmış herbari nümunələrinin təftişi əsasında Ağdam, Cəbrayıl, Füzuli, Şuşa, Tərtər, Xankəndi, Xocavənd və Xocalı rayonlarının göbələk
müxtəlifliyini araşdırmaq, son taksonomik və nomenklatur yenilikləri nəzərə almaqla onların növ
tərkibini, sahib bitki sırasını və tədqiqat ərazisində yayılmasını müəyyən etmək olmuşdur. Tədqiqat
işinə 900-dən çox nümunə cəlb edilmişdir. Keçmiş Ağdərə rayonunun bir qismi hal-hazırda Tərtər
rayonunun tərkibinə aid edildiyi üçün, buradan toplanmış nümunələrə də baxılmışdır. Nəticədə müəyyən edilmişdir ki, tədqiqat ərazisində göbələyə bənzər orqanizmlər Oomycota (2 fəsilə), əsl göbələklərə aid Ascomycota (37 fəsilə) və Basidiomycota (9 fəsilə) şöbələri ümumilikdə 48 fəsilə, 96
cinsə aid 304 göbələk taksonu ilə təmsil olunmuşdur. Növ sayına görə patogen göbələkləri ehtiva
edən Oomycota şöbəsindən Peronosporaceae (45), Ascomycota şöbəsindən Erysiphaceae (34 takson), Mycosphaerellaceae (12) və Basidiomycota şöbəsindən Pucciniaceae (64) fəsilələri üstünlük
təşkil edir. Qalan digər fəsilələrin hər biri 10-dan az növ sayı ilə təmsil olunur. Araşdırılan göbələklər 48 fəsilə, 168 cinsə aid 265 növ örtülütoxumlu bitki ilə assosiasiyadadır. Göbələklərin sahib bitki sırası zəngindir və onların böyük əksəriyyəti Apiaceae (15), Asteraceae (26), Fabaceae (25), Poaceae (37) və Rosaceae (29) fəsilələrinə mənsubdur. Tədqiqat nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki,
bir sıra fəsilələrə aid bitkilər daha çox sayda patogen göbələklərlə yoluxur. Bunlardan Rosaceae fəsiləsinə aid bitkilər üzərində 35 növ, Poaceae üzərində 21, Fagaceae fəsiləsinə aid palıd (Quercus
L.) və fıstıq (Fagus L.) növləri üzərində 20, Betulaceae fəsiləsindən yalnız Carpinus betulus L. üzərində 17 göbələk növü qeydə alınmışdır. Bəzi göbələk fəsilələrinə aid patogenlər nisbətən dar sahib
aralığına malik olub, bir fəsilə və ya cinsə aid bitkiləri əhatə edir. Bunlardan, Clavicipitaceae (2
növ) və Tilletiaceae (3 növ) fəsilələrinə aid göbələklər ancaq Poaceae fəsiləsinin patogenləridir. Lakin bir sıra fəsilələrə aid göbələklər geniş sahib bitki aralığına malikdir. Bunlardan, Didymellaceae
fəsiləsinə aid göbələklər 8 bitki fəsiləsinə aid 9 növ, Erysiphaceae fəsiləsindən olan göbələklər 21
fəsiləyə aid 61 növ, Mycosphaerellaceae fəsiləsindən olan göbələklər 12 fəsiləyə aid 14 növ, Peronosporaceae fəsiləsindən olan göbələklər 21 fəsiləyə aid 58 növ və Pucciniaceae fəsiləsindən olan
göbələklər 24 fəsiləyə aid 99 növ bitkinin patogenidir. Tədqiqat ərazisinə daxil olan Ağdam rayonunda 11 fəsiləyə aid 22, keçmiş Ağdərədə 10 fəsiləyə aid 37, Cəbrayılda 4 fəsiləyə aid 9, Füzulidə
2 fəsiləyə aid 5, Şuşada 32 fəsiləyə aid 75, Tərtərdə 13 fəsiləyə aid 43, Xankəndində 18 fəsiləyə aid
66, Xocalıda 8 fəsiləyə aid 24 və Xocavənddə 23 fəsiləyə aid 64 mikromiset növü qeydə alınmışdır.
Bunlardan Albuginaceae fəsiləsindən Albugo candida (Pers. ex J.F. Gmel.) Roussel, Erysiphaceae
fəsiləsindən Blumeria graminis (DC.) Speer, Erysiphe alphitoides (Griff. & Maubl.) U.Braun &
S.Takam., E. cruciferarum Opiz ex L.Junell, E. heraclei DC., Gnomoniaceae fəsiləsindən
Ophiognomonia leptostyla (Fr.) Sogonov, Magnaporthaceae fəsiləsindən Stigmina carpophila
(Lév.) M.B. Ellis, Melampsoraceae fəsiləsindən Melampsora euphorbiae (Ficinus & C. Schub.)
Castagne, Mycosphaerellaceae fəsiləsindən Neophloeospora maculans (Berenger) Videira & Crous,
Peronosporaceae fəsiləsindən Peronospora farinosa (Fr.) Fr., P. lamii A. Braun, Plasmopara
viticola (Berk. & M.A. Curtis) Berl. & De Toni, Pucciniaceae fəsiləsindən Puccinia carthami
Corda, P. cynodontis Lacroix ex Desm., P. graminis Pers., P. malvacearum Bertero ex Mont., P.
menthae Pers. və Rhystimataceae fəsiləsindən Coccomyces dentatus (J.C. Schmidt & Kunze) Sacc.
göbələkləri tez-tez rast gəlinənlər sırasındandır. Herbari nümunələri ilə yanaşı, o illərə aid çap
edilmiş ədəbiyyatların araşdırılması da ərazinin zəngin mikoloji müxtəlifliyə malik olmasından
xəbər verir. 1990-cı illərdən sonra göbələk müxtəlifliyinin də abiotik və antropogen amillərin
təsirinə məruz qalması ehtimal edilir və buna görə də araşdırılması vacib olan məsələlərdəndir.
85

“Qarabağın biomüxtəlifliyi, torpaq və su ehtiyatları: keçmişi, bugünü və gələcəyi” mövzusunda onlayn konfrans

BƏRGÜŞAD ÇAYI SAHİLİ MEŞƏLƏRİNİN AĞACÇÜRÜDƏN
QOV GÖBƏLƏKLƏRİ
Xudaverdi Qənbərov
Bakı Dövlət Universiteti
Bazidiomisetlərə aid olan qov göbələkləri meşə biogeosenozunun əsas tərkib hissələrindən
biridir. Bu göbələklərin bəziləri canlı ağaclar üzərində parazitlik edərək, onların qurumasına səbəb
olurlar. Əksəriyyəti isə qurumuş ağaclar üzərində yaşayır və onları parçalayaraq minerallaşdırmaqla
meşədə sanitar rolunu oynayır.
Digər göbələklərdən fərqli olaraq ağacçürüdən göbələklər multiferment komplekslərinə malik
olub, bitki oduncağının bütün (sellüloza, ksilan, liqnin, pektin və s.) komponentlərini aktiv
parçalaya bilirlər. Buna görə də, ağacçürüdən qov göbələkləri bitki mənşəli tullantıların
biokonversiyasında və yüksək aktivliyə malik ferment preparatlarının alınmasında istifadə etmək
üçün biotexnoloqların diqqətini cəlb etmişdir. Bu göbələk növlərinin eko-bioloji xüsusiyyətlərinin
öyrənilməsi, bir tərəfdən onların meşə biogeosenozundakı rolunu aydınlaşdırmağa imkan verir,
digər tərəfdən isə biotexnoloji məqsədlə aktiv növlərin seçilməsinə zəmin yaradır.
Təqdim edilmiş iş Qubadlı rayonu ərazisində Bərgüşad çayının sahilyanı meşələrində
yayılmış ağacçürüdən qov göbələyi növlərinin öyrənilməsinə həsr olunmuşdur. Tədqiqat işləri
1985-ci ilin iyun və oktyabr aylarında aparılmışdır. Meşədəki canlı və cansız ( qurumuş və ya
qurumaqda olan ağaclar, kötüklər, yerə sərilmiş ağac gövdə və budaqları) ağaclar üzərində rast
gəlinən qov göbələklərinin meyvə cisimləri toplanmış və onların növ tərkibi təyin edilmişdir. Eyni
zamanda göbələk növlərinin meşədəki sıxlığı öyrənilmişdir. Meşə ərazisində aparılan ilkin
tədqiqatlar nəticəsində aşağıdakı növlərin mövcudluğu müəyyən edilmişdir: canlı palıd ağacının
gövdəsində Daedalea quercina (L.) Pers. (L.: Fr.), qurumuş vələs budağında Daedaleopsis
confragosa (Bolton) J.Schroet, :Fr.). canlı palıd və vələs ağacları gövdəsində Fomes fomentarius
(L.) Fr., Fr. qurumuş vələs ağacı budağında Fomitopsis pinicola ( Sw.) P. Karst., :Fr.) Karst. canlı
palıd ağacı gövdəsində Inonotus hispidus (Bull.) P.Karst., (Fr.) Karst. –; palıd, vələs və alça
ağaclarının gövdəsinin əsasında Polyporus lipsiensis (Batsch) E.H.L. Krause (Syn.: Ganoderma
lipsiense (Batsch.) G.F.Atk), qurumuş palıd və vələs ağaclarınin budaqlarında Lenzites betulina (L.)
Fr., vələs ağacının gövdəsində Postia balsamea (Peck) Jülich (Syn.: Oligoporus balsameus (Peek.)
Gilb.et Ryvarden), canlı və cansız vələs ağacı budaqlarında Vanderbylla fraxinea (Bull.) D.A.Reid
(Syn.: Perenniporia fraxinea (Bull.) Ryvarden), alça ağacının gövdəsində Fomitiporia robusta
(P.Karst.) Fiasson & Niemelä (Syn.: Phellinus robustus (Karst.) Bourd.et Galz.), palıd və alça
ağaclarının gövdəsində Fuscoporia torulosa (Pers.) T. Wagner & M. Fisch. (Syn.: Phellinus
torulosus (Pers.) Bourd. et Galz.), palıd ağacı gövdəsində Buglossoporus quercinus (Schrad.)Kotl.
& Pouzar (Syn.: Piptoporus quercinus (Schrad.) P.Karst.), qurumuş vələs ağacının budağında
Cerioporus squamosus (Huds.) Quél. (Syn.: Polyporus squamosus (Huds.) Fr.), çürüməkdə olan
vələs və palıd ağaclarının kötuklərində, yerə sərilmiş vələs ağacının budaqlarında Schizophyllum
commune Fr.; qurumuş vələs ağacının budaqlarında Trametopsis cervina (Schwein.) Tomšovsky
(Syn.: Trametes cervina (Schwein.) Bres.), vələs ağacının qurumuş budaqları və kötüyündə
Trametes gibbosa (Pers.) Fr., qurumuş vələs ağacının budaqlarında
Beləliklə, 1985-cü ildə Qubadlı rayonu ərazisində Bərgüşad çayının sahilyanı meşələrindən
toplanılmış nümunələrin araşdırılması nəticəsində ağacçürüdən qov göbələklərinin 17 növü təyin
edilmişdir. Onlardan 6 növü biotrof olub, yalnız canlı ağaclar üzərində, 9 növü saprotroflar kimi
yalnız qurumuş ağaclar üzərində, 2 növü isə həm canlı, həm də qurumuş ağaclar üzərində inkişaf
edərək fakültətiv parazit həyat tərzi sürürlər. Rast gəlinən göbələk növləri meşə ərazisində müxtəlif
sıxlığa malik olmuşlar. Sıxlığına görə Fomes fomentarius (L.Fr.) Fr. növü dominant, Fomitopsis
pinicola ( Sw.:Fr.) Karst. və Schiziphyllum commune Fr. növləri isə subdominant olmuşlar.
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ЛЕЧЕНИЕ ИНВАЗИВНЫХ МИКОЗОВ С ПОМОЩЬЮ ЛИПИДНЫХ ФОРМ
АМФОТЕРИЦИНА В
Арифа Багирова
Институт ботаники НАН Азербайджана
На освобожденных, но разрушенных территориях Карабаха, на восстановление
инфраструктуры региона и для нормальной жизни требуется длительное время. В этих
условиях, особенно в период пандемии COVID-19 необходимо применение эффективных
препаратов против инфекционных заболеваний, в том числе против грибковых инфекций,
являющихся коинфекциями бактериальных и вирусных заболеваний, а также сопутствующими факторами в постоперационный период. В этой связи наиболее распространенными
являются такие инвазивные микозы, как кандидозы и аспергиллезы различной этиологии.
Одним из наиболее эффективных препаратов, применяемых при этих заболеваниях на
протяжении многих десятилетий является макроциклический антибиотик амфотерицин В,
продукт микроорганизма Streptomyces nodosus. Эффективность противогрибковой терапии
определяется своевременным проникновением и длительностью нахождения активного
вещества в очаге инфекции. Однако с годами эффективность препарата снизилась и было
установлено, что липид-ассоциированные формы амфотерицина В намного качественнее
клинической версии препарата – дезоксихолата амфотерицина В. В этом аспекте нужно
отметить, что новые липидные производные амфотерицина В обладают низкой
токсичностью и высокой резистентностью против кандидоза и аспергиллеза. Липосомальные
формы амфотерицина В были сформированы на основе яичного лецитина, так как лецитин
является природным антиоксидантом и он повышает пластичность мембран клеток Candida.
Это липидный комплекс амфотерицина В и липосомальный амфотерицин В. В результате
определения минимальной ингибирующей концентрации липосомального амфотерицина В
было обнаружено, что использование липосомальной формы амфотерицина приводит к
уменьшению его минимальной подавляющей концентрации в 8-12 раз и более эффективному
ингибированию грибов Candida albicans по сравнению с исходным амфотерицином В.
Процесс лечения инвазивной формы бронхолегочного аспергиллеза также напрямую связан с
иммуномодулирующими и иммуностимулирующими свойствами амфотерицина В. Были
исследованы 12 штаммов Aspergillus flavus и A. fumigatus, полученных от пациентов, которых
лечили исходным и липосомальным амфотерицином В. Результаты показали, что все
штаммы A. fumigatus и 3 штамма из 6 A. flavus были чувствительны к амфотерицину с
минимальной ингибирующей концентрацией. Липидные формы обеспечивают существенную защиту почечной функции пациентов, ранее получавших лечение амфотерицином В.
Принимая во внимание эффективность и меньшую токсичность липид-ассоциированных
форм амфотерицина В по сравнению с дезоксихолатом исходного препарата, хотелось
отметить возможность применения липид-ассоциированных форм амфотерицина В при
кандидозе и аспергиллезе.
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ЛИЗИСА ЭРИТРОЦИТОВ ПОД
ВЛИЯНИЕМ КАНАЛООБРАЗУЮЩИХ ГЕМОЛИТИКОВ IN VIVO
Гюльнар Султанова
Институт ботаники НАН Азербайджана
В связи со сложившейся ситуацией, связанной с тем, что освобожденные земли
Карабаха за последние 30 лет приведены в непригодное состояние, перед нами поставлена
задача сохранения и восстановления экосистемы - флоры и фауны Карабаха. Как известно,
структурная самостоятельная единица живых организмов - клетка, как растительная, так и
животная, является высокоорганизованной системой, способной к саморегуляции в условиях
меняющихся параметров окружающей ее среды. Способность поддержания постоянства
объема клетки однозначно связана с сохранением ее целостности с помощью ионных
градиентов клеточного состава и регуляции селективной мембранной проницаемости, и
очевидно, что любые колебания ионной проницаемости мембраны клеток могут привести к
изменению ее объема, а в крайних случаях - к нарушению ее целостности и цитолизу. Это
явление наблюдается in vivo, когда одни клетки в качестве орудия нападения секретируют в
окружающую среду вещества, способные формировать ионные каналы в мембранах других
клеток, тем самым нарушая ионный и осмотический баланс клеток-мишеней, сопровождающийся процессами цитолиза или гемолиза. Эти секретируемые вещества, такие как
колицины, грамицидины, полиеновые антибиотики используется бактериями и грибами как
орудие в борьбе одних штаммов с другими, а также как орудие в выживании паразитов
(патогенных и непатогенных) в макроорганизме - хозяине (бактериальные токсины стафилотоксин, стрептолизин, тетанолизин и т.д.). Ядовитые животные используют
каналоформеры как орудие нападения на жертву, например мелиттин из яда медоносной
пчелы, кардиотоксин из яда кобры, каналообразующие токсины из яда пауков и др. В свою
очередь, человеческая иммунная система использует каналообразующие белки (компоненты
комплимента, перфорины, секретируемые Т-киллерами) для обезвреживания патогенных
микроорганизмов, а также для уничтожения раковых и инфицированных вирусами клеток.
Несмотря на то, что гемолиз очень часто используется как тест цитолитической активности
при описании механизмов действия ФАВ, небольшое число работ посвящено молекулярным
и клеточным механизмам цитолиза вообще, и гемолиза в частности. Изучены механизмы
коллоидно-осмотического гемолиза под действием каналообразующих гемолитиков
(амфотерицина В, мелиттина, леворина и его производных), пост-литические стадии лизиса и
выявлены роли мембранных транспортных процессов в определении устойчивости клеток
крови к коллоидно-осмотическому гемолизу. Актуально исследовать процесс лизиса эритроцитов при гипотоническом шоке и при комбинированном действии каналообразующих
веществ (полипептидов, антибиотиков и токсических белков) с использованием фотометрических и микроскопических методов. Установлено, что факторы, приводящие к агрегации
соединения в растворе, подавляют его литическую активность, в то время как для
формирования литической поры в липидной мембране необходима агрегация 6-9 молекул
антибиотика. Впервые показано, что коллоидно-осмотический гемолиз под действием
каналообразующих соединений приводит к формированию теней эритроцитов без разрыва
мембран, что важно для построения общей теории взаимодействия каналообразующих ФАВ
с живыми клетками. В практическом отношении результаты могут представлять интерес для
разработки путей предотвращения патологического действия каналообразующих факторов
патогенности микроорганизмов, уменьшения действия нежелательных побочных эффектов
препаратов, используемых в хозяйственной деятельности.
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QARABAĞ ƏRAZİSİNDƏ OLAN ÇAY SULARININ MİKROBİOLOJİ TƏDQİQİNİN
GƏLƏCƏK İSTİQAMƏTLƏRİ
Gülnarə Həsənova
AMEA-nın Mikrobiologiya İnstitutu
Azərbaycanın su ehtiyatlarının əsas hissəsi transsərhəd sular hesabına yaranır və bu da
istehlakçıların istər kəmiyyət, istərsə də keyfiyyət baxımından su təlabatının təminatında ciddi
problemlər yaradır. Çayların bir hissəsi ölkəmizə Ermənistan Respublikası ərazisindən daxil olur.
Məlum olduğu kimi, bir sıra meliorativ və su təsərrüfat obyektləri, o cümlədən ümumi su tutumu
640 mln.m3 olan su anbarları işğal zonasında qalmışdı. Helsinki Konvensiyasına qoşulmuş dövlətlər
transsərhəd sulara istənilən mənfi təsirin aradan qaldırılması və ya onun maksimum azaldılması
üzrə öhdəlik götürsələr də, Azərbaycana daxil olan Kür, Araz, Oxçuçay və digər transsərhəd çaylar
yüksək dərəcədə çirklənir. Oxçuçay yüksək dərəcədə çirklənməsinə görə, “ölü” çay adlanır, çay
suyu qaramtıl, qonur-qırmızı lil axınından ibarət olur. Bu məhlulda daim alüminum, mis, sink, titan,
bismut, manqan və bir çox digər elementlərin yüksək miqdarı müşahidə edilir.
İşğal və müharibə dövründə bu ərazilərdə yeraltı və yerüstü su axını daima risk elementi olaraq qalmışdır. Ermənistandan ölkəmizə daxil olan bütün transsərhəd və illərdir işğal altında saxladığı ərazilərdə yerləşən çayların təbii rejimi kəskin pozulmuşdur. Azərbaycan ərazisində yerləşən bəzi
çay suları mikoloji baxımdan öyrənilsə də, işğaldan azad olunmuş çaylarda 30 ildən çoxdur ki, belə
tədqiqatlar aparılmamışdır. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə aşağıdakı istiqmətlərdə tədqiqatların
aparılması zəruridir:
1) işğaldan azad olunmuş ərazilərdə olan çayların mikrobiotasının say və növ tərkibinə, eləcə
də mikroorqanzimlərin ekolo-trofiki əlqalərinin və ixtisaslaşmanın təzahür formalarına və strukturuna görə qiymətləndirilməsi;
2) suların bioloji təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədilə orada mikroorqanzimlərin fəaliyyətindən yarana biləcək risklərin qiymətləndirilməsi, mövcud metodların təkmilləşdirilməsi, yeni
müasir metodların hazırlanması və tətbiq edilməsi, müxtəlif canlıların (bakteriya, göbələk, yosunlar
və s.) həyat fəaliyyətinin suyun keyfiyyət və kəmiyyət göstəricilərinə təsiri, patologiya törədicilərinin növlərə görə dinamikasının müəyyənləşdirilməsi;
3) çirklənmiş suların təkrar dövriyyəyə qaytarılmasında mikrobiologiyanın nailiyyətlərindən
və mikroorqanzimlərdən istifadənin fiziloji-biokimyəvi, biotexnoloji və ekoloji aspektlərinin elmi
və praktiki əsaslarının hazırlanması.
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NEMATOSİD XÜSUSİYYƏTLƏRƏ MALİK NEMATOFAQ GÖBƏLƏKLƏRİ
Əsmər Məmmədova, Türkan Abdullayeva
AMEA-nın Mikrobiologiya İnstitutu
Azərbaycan Respublikasının iqtisadi inkişafı üçün kənd təsərrüfatı olduqca önəmlidir. Bu yolda mühüm addımlar atılır və bu sahə hər zaman diqqət mərkəzindədir. Təbii ki, işğaldan azad olunmuş Qarabağ ərazilərinin iqtisadi inkişafı gələcək prioritetlərdən biridir. Bitkilərinin zərərvericilər
və xəstəliklərdən qorunması isə kənd təsərrüfatı istehsalatının əsas problemlərindən biridir.
Demək olar ki, bütün mədəni bitkilərini yoluxduran 3000-ə yaxın fitoparazit nematodlar məlumdur ki, hər il dünyada bitki məhsuldarlığının 10% itkisinə səbəb olur. Fitonematodlara qarşı istifadə olunan nematosidlərin əksəriyyəti kimyəvi birləşmələrdir. Bu birləşmələr insan və heyvanlara
toksiki təsir göstərir və helmintlərin rezistent növlərinin yaranması nəticəsində onların effektivliyinin aşağı düşməsinə səbəb olur.
Bu səbəbdən kimyəvi nematosidlərin nematofaq göbələklərdən hazırlanmış biopereparatlarla əvəz
edilməsi ekoloji cəhətdən təmiz məhsulların əldə olunmasına, ətraf mühitin çirklənmədən qorunmasına, kimyəvi nematosidlərə qarşı davamlı fitoparazit nematodlarla mübarizəyə yol açır.
Tədqiqat işində əsas məqsədi yüksək nematosit effektə malik mikromisetlərin
axtarışı, müxtəlif substratlardan ayrılması və yırtıcı xususiyyətlərinin öyrənilməsidir. Tədqiqat
obyekti kimi torpaq nümünələri və çürüyən bitki qalıqları istifadə olunmuşdur.
Ənənəvi mikrobioloji üsullarla müxtəlif substratlardan asanlıqla ayrılan, digər mikroskopik
göbələklərdən fərqli olaraq yırtıcı nematofaq göbələklərin ayrılması tamamilə fərqli, daha mürəkkəb bir yanaşma tələb edir. Yırtıcı göbələklərin ayrılması F.F.Saprunovun üsuluna əsasən aparılmışdır. Göbələklərin təmiz kulturaya keçirilməsi “quru iynə” üsulu ilə yerinə yetirilmişdir. Təcrübə şəraitində yırtıcı göbələklərin ayrılması və öyrənilməsi üçün yulaf nematodlarının Panagrellus redivivus laboratoriya kulturasından istifadə edilmişdir. Ümumilikdə tədqiqatlar zamanı 31 substrat nümunələri araşdırılmışdır. Bunlardan 19-u torpaq nümunəsi, 12-si isə çürüyən bitki qalıqları olmuşdur. Torpaq nümunələrindən 11 göbələk, çürüyən bitki qalıqlarından isə 7 göbələk ştammı ayrılmışdır. Ayrılmış nematofaq mikromiset ştammlarının sayı 18 təşkil etmişdir.
Tədqiqat nəticəsində mövcud təyinedicilərə və göbələklərin morfo-kultural əlamətlərinə əsasən ayrılmış ştamların hamısı Arthrobotrys cinsinə aid edilmişdir. Nematodlara qarşı biopreparatın
hazırlanması istiqamətində bu cinsə aid göbələklərin gələcəkdə ətraflı öyrənilməsi zəruridir.
Beləliklə, Qarabağ torpaqlarının yararlı hala salınması məqsədilə kənd təsərrufatında fitoparazitlərə qarşı mübarizədə tədqiq etdiyimiz göbələklər bioloji üsul kimi perspektivli ola bilər.
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QARABAĞIN AQROBİOMÜXTƏLİFLİYİ: MÖVCUD İMKANLAR VƏ
GƏLƏCƏK PERSPEKTİVLƏR
Zeynal Əkpərov
AMEA-nın Genetik Ehtiyatlar İnstitutu
Yuxarı Qarabağ və işğaldan azad edilmiş ətraf rayonlar əsasən dağlıq ərazidə yerləşir, mürəkkəb relyefə, kontinental iqlim şəraitinə və münbit torpaqlara malik olduğundan bu ərazilər həmişə
mədəni və yabanı əcdad bitkilərin biomüxtəlifliyi baxımından seçilmişdir. İşğala qədər bölgədə
beynəlxalq ekspertlərin və tanınmış alimlərin iştirakı ilə çoxsaylı ekspedisiyalar keçirilmiş və belə
qənaətə gəlinmişdir ki, Qarabağ biomüxtəlifliyin genetik ehtiyatlarının zənginliyinə görə ümumən
Qafqaz regionunda seçilir. Burada mədəni bitkilərin yabanı əcdadları geniş yayılmış, çoxsalı nadir
və endemik növlər mövcud olmuşdur. Buğda bitkisinin bir sıra becərilən (Triticum aestivum, T.dicoccum, T.durum, T.compactum və s.) və yabanı (T.urartu, T.boeoticum və s.) növləri, qarğıdalı,
kartof, noxud, üzüm, nar, eləcə də qərzəkli bitkilər regionun xarekterik bitkilərindən olmuşdur. Qarabağ bölgəsi bir sıra efiryağlı, aromatik, dərman, bəzək və digər qeyri-ənənəvi bitkilərin də vətəni
hesab edilir. Bir sıra tarixi faktlardan məlumdur ki, Qarabağ qədim yaşayış və əkinçilik mərkəzlərindən biridir. Belə ki, 1926-ci ildə Əsgəran qalası yaxınlığındakı (Ağdam şəhərinə yaxın) Xocalı
qəbiristanlığından tapılmış, eramızdan əvvəl II minilliyə aid dolçanın (su qabının) qulpunda buğda
və darı şəkillərindən ibarət relyeflər təsvir olunmuşdur. Bu fakt onu göstərir ki, Qarabağda insanlar
hələ eramızdan əvvəl kənd təsərrüfatı bitkilərinin becərilməsi və saxlanılması ilə məşğul olmuşlar.
Qarabağda kənd təsərrüfatı həmişə iqtisadiyyatın əsasını təşkil etmişdir. 1822-ci ilin məlumatına görə, Qarabağ xanlığında hər il orta hesabla təxminən 2200 çətvər buğda, 11000 çətvər arpa,
2250 çətvər çəltik, 400 çətvər darı, 250 çətvər pərinc, 550 çətvər pambıq, 50 çətvər kətan, 5 çətvər
küncüt, 7 batman gənəgərçək əkilirdi (Yunis Hüseynov, Qarabağ tarixi mənbələrdə, Bakı, 2012).
Keçmiş Sovet İttifaqı dövründə də Qarabağda kənd təsərrüfatı xeyli inkişaf etmişdir. İşğaldan azad
olunmuş ərazilər 1988-ci ilə qədər yüksək kənd təsərrüfatı göstəricilərinə malik idi. Həmin tarixdə
ölkədə taxıl istehsalının 14,3 faizi, pambıq istehsalının 3,3 faizi, üzüm istehsalının 31,5 faizi, kartof
istehsalının 6,3 faizi bu ərazilərin payına düşürdü. Burada becərilən bitki sortlarının müəyyən hissəsi üzrə toxumçuluğun təşkili AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun Qarabağ Elmi Tədqiqat Bazasında (QETB) aparılmışdır. Həmin dövrdə QETB-də müxtəlif bitkilərə aid 30-dan çox yüksəkməhsuldar sort və yüzlərlə hibrid formalar yaradılmış, Qarabağ bölgəsinin təsərrüfatlarında geniş becərilərək regionda kənd təsərrüfatının inkişafına əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərmişdir. Baza işğala
məruz qaldıqdan sonra orada tədqiqat işləri dayandırılmışdır.
2003-cü ilin payızından QETB-də bölgə üzrə dənli taxıl və meyvə bitkilərinin elmi və xalq seleksiyası sortlarının, nəsli kəsilməkdə olan formaların toplanılması, öyrənilməsi və qorunması sahəsində işğaldan əvvəlki ənənəvi tədqiqatlar davam etdirilmişdir. Tədqiqat işlərinin nəticəsində 9 sort
(buğdanın Maya, Alyans, Cənub, Almaz, Leyla, Start, Xəmsə sortları və arpanın Uğur, Cəmil sortları) dövlət sınağına təqdim olunmuş, bunlardan Maya və Alyans bərk buğda, Start, Cənub, Almaz
və Leyla yumşaq buğda, arpanın Cəmil sortları rayonlaşdırılmış, onların ilkin toxumçuluğu təşkil
edilərək bölgənin təsərrüfatlarında yayılması üçün super elit və elit toxum materialları istehsal edilmişdir.
AMEA-nın Genetik Ehtiyatlar İnstitutu işğaldan azad edilmiş ərazilərdə aqrobiomüxtəlifliyin
monitorinqi, yeni bitki sortlarının yaradılması, eləcə də bölgədə taxılçılığın, pambıqçılığın, meyvəçiliyin, üzümçülüyün və yemçiliyin elmi əsaslarla bərpası və inkişafı istiqamətində elmi tədqiqat işlərini davam etdirir.
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QARABAĞDA ORQANİK KƏND TƏSƏRRÜFATININ İNKİŞAF ETDİRİLMƏSİNİN
AQROEKOLOJİ ASPEKTLƏRİ
Amin Babayev
AMEA-nın Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu
Qarabağ təbii zənginliklərinə görə ölkəmizin ərazisində özünəməxsus yer tutur. Lakin son 30
ildən artıq bir zaman kəsiyində bu ərazinin mənfur erməni işğalçıları tərəfindən zəbt olunması
səbəbindən onun təbii ehtiyatlarından istifadə imkanlarından məhrum olmuşduq. Orqanik Kənd
Təsərrüfatınin (OKT) dünya üzrə inkişaf xüsusiyyətlərini öyrənmək üçün aparılan müşahidələr
göstərir ki, təbii mühitin antropogen təsirlərə daha çox məruz qaldığı ərazilərdə orqanik kənd
təsərrüfatının inkişaf etdirilməsi biosenozu gücləndirməklə həmin ərazilərdə ekoloji tarazlığın
bərpası üçün böyük imkanlar yaradır. Qarabağın ərazisini də buraya aid etmək olar. Orqanik kənd
təsərrüfatının inkişafı hər hansı bir ölkədə, regionda, bir təsərrüfat daxilində birdən-birə və öz-özünə
baş verə bilməz. Məqsədə nail olmaq üçün problemin həlli klaster yanaşması tələb edir. Bu
yanaşmanın əsas xüsusiyyəti onun innovativ istiqamətli olmasıdır. Belə ki, orqanik istehsala keçid
ərəfəsində hər hansı bir coğrafi ərazinin ekoloji baxımdan qiymətləndirilməsi, həmin ərazinin
aqroekoloji amillərinin parametrlərinin təhlili, torpaq istifadəçiliyinin vəziyyətinin və torpaqların
ekoloji durumunun təhlili, torpaqların münbitliyinin bərpası və artırılması tədbirlərinin müəyyən
edilməsi, ərazidə bionövmüxtəlifliyinin durumu və ekoloji mühitə neqativ təsirlərin
neytrallaşdırılması imkanlarının dəqiqləşdirilməsi həmin yanaşmanın əsasını təşkil edir.
Qarabağ ərazisinin aqroekoloji şəraitindən asılı olaraq, orqanik kənd təsərrüfatının inkişafı
təbii landşaftın rəngarəng və zəngin olduğu rayonlarda yüksək nəticələr əldə etməyə imkan verir.
Xüsusilə, dağlıq ərazilərdə orqanik heyvandarlığın inkişafı üzrə yaxşı nəticələr alınması
mümkündür.
Bu gün ölkəmizdə OKT-nin inkişaf etdirilməsi üçün mövcud hüquqi, elmi, elmi-metodiki
baza Qarabağda hazırkı aqroekoloji şəraitin yaxşılaşdırılmasına əsaslı zəmin yaradır:
1. OKT-nin Qarabağda inkişaf etdirilməsi ənənəvi kənd təsərrüfatından fərqli olaraq,
landşaftın və təbii komponentlərin bərpasına pozitiv təsir göstərəcəkdir. Belə ki, OKT-nin təşəkkül
tapdığı ərazilərdə flora və faunanın bionövmüxtəlifliklərinin inkişafına şərait yaradacaq və təbii
biotopların müxtəlif şərait imkanları daxilində çoxalmasına və yayılmasına təsir göstərəcəkdir.
2. Kənd təsərrüfatında əsas istehsal vasitəsi olan və son 30 il ərzində münbitlik parametrləri
pisləşmiş torpaqların bərpasına, bu torpaqlarda bioloji fəallığın yüksəlməsinə, qida mühitinin
zənginləşməsinə əsaslı şərait yaradacaqdır.
3. Qarabağda əhalinin və canlı aləmin həyatına böyük təhlükə yaradan yerüstü və yeraltı
çirklənmiş su mənbələrinin təmizlənməsinə və ölkənin sərhədləri daxilində su dövranının
tənzimlənməsinə imkan verəcəkdir.
4. OKT bütün dünyada olduğu kimi, Qarabağda da iqlim dəyişikliklərinin neqativ təsiri
nəticəsində baş verə biləcək itkilərin azaldılması üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bu əsasən parnik
qazlarının tullantılarının azaldılmasına səbəb olan bioloji proseslərlə bağlıdır.
5. OKT-nin Qarabağda meşələrin su və torpaq qoruyucu funksiyalarına və iqlimin
formalaşmasına müsbət təsiri eyni zamanda bu potensialın qorunması və səmərəli istifadəsi üçün
olduqca vacibdir.
6. OKT Qarabağda təbii resurslardan qənaətlə istifadə olunması, onların qorunması, davamlı
inkişafı və ərazi torpaqlarında qida elementlərinin balansının nizamlanmasında xüsusi əhəmiyyətə
malikdir.
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İŞĞALDAN AZAD EDİLMİŞ ƏRAZİLƏRDƏKİ SU HÖVZƏLƏRİNDƏ
AKVAKULTURANIN İNKİŞAFI
Asif Manafov
AMEA-nın Zoologiya İnstitutu
İşğaldan azad edilmiş torpaqlarımızın maddi və mənəvi nemətlərindən, o cümlədən zəngin su
sərvətlərindən səmərəli istifadə edilməsi əcdadlarımızın mirası olan bu xəzinəni öz qanları bahasına
bizə qaytaran şəhidlərimizin ruhu qarşısında olan vəfa borcumuzdur.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamına əsasən "Azərbaycan
Respublikasında 2021-2025-ci illərdə akvakulturanın inkişafına dair Dövlət Proqramı”nın qəbul
edilməsi, balıqçılıq sahəsində müasir biotexnologiya tiplərinin tətbiqi məqsədilə verilən qərarlar
işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə akvakulturanın kompleks inkişafının həyata keçirilməsinə real
imkanlar açır. Bu ərazilərdə mövcud potensial hesabına yaradılacaq yeni akvakultura təsərrüfatları
ölkəmizin iqtisadiyyatının gücləndirilməsi, davamlı inkişafı, əhalinin yüksək keyfiyyətli balıq
məhsulları ilə təmin edilməsi istiqamətində atılan müstəsna əhəmiyyətli addımlardan ola bilər.
Respublikamızda qidalılıq keyfiyyətlərinə və yüksək əmtəə dəyərinə malik bəzi balıq
növlərinin artıq onilliklər boyu akvakultura şəraitində yetişdirilməsinə baxmayaraq, bu günədək
daxili ehtiyatlar hesabına əhalinin balıq məhsullarına olan tələbatının təmin edilməməsinin əsaslı
səbəbləri mövcuddur. Bu ilk növbədə akvakultural fəaliyyətlərdə elmi və praktik təcrübənin
vəhdətinin təmin edilməməsi ilə bağlıdır. Belə ki, balıqyetişdirmə prosesinin müxtəlif
mərhələlərində təkrarlanan kütləvi itkilər məhsuldarlığın kəskin azalması və istehsal edilən
məhsulun maya dəyərinin yüksəlməsinin əsas səbəbidir. Ənənəvi olaraq qaçılmaz hesab edilən
kütləvi itkilər adətən inkubasiya materialının keyfiyyətsizliyi, müxtəlif mənşəli biotik və abiotik
səbəblər kompleksinin təsiri ilə izah edilir və elmi-praktik təcrübənin tətbiqi əsasında bu tələfatların
minimuma endirilməsi imkanlarının reallığı unudulur.
Son illərdə apardığımız müşahidələrə əsasən deyə bilərik ki, respublikamızın akvakultura
təsərrüfatlarında törədicilərin seçilməsi, kürünün alınması, mayalandırılması, inkubasiyanın gedişi,
sürfələrin alınması, körpələrin təbii və süni qidalarla bəslənməsi prosesinin hər hansı bir
mərhələsində yol verilən xəta daha sonra böyük itkilərə səbəb ola bilir. Xüsusi olaraq qeyd
edilməlidir ki, akvakultura təsərrüfatlarında baş verən xəstəliklərin əsas səbəbi müəyyən edilmədən
müxtəlif dərman preparatlarının geniş tətbiqi ilə aparılan profilaktik və mübarizə tədbirləri ənənəvi
problemlərin dərinləşərək həlli mümkünsüz olan hala gəlməsi və kütləvi itkilərin həcminin daha da
artmasının başlıca səbəblərindəndir.
İşğaldan azad edilmiş ərazilərdəki su hövzələrində akvakulturanin inkişaf etdirilməsinə dair
Dövlət Proqramına əsasən, balıq xəstəliklərinin diaqnostika, müalicə ve profilaktikasına aid
tədbirlərin beynəlxalq təcrübə əsasında təkmilləşdirilməsi, akvakultura təsərrüfatları arasında
əməkdaşlığın gücləndirilməsi, əmtəə balıqçılığı sahəsində elmi araşdirmaların aparılması, balıq
xəstəlikləri üzrə risklərin təhlili sisteminin formalaşdırılması, akvakultura sahəsində kadrların
hazırlanması və məsləhət xidmətlərinin təkmilləşdirilməsi, mütəxəssislərin bilik və bacarıqlarının
artırılması, mütəmadi təcrübə mübadiləsi kimi tədbirlərin həyata keçirilməsi ilə bu ərazilərdə
yaradılacaq akvakultura təsərrüfatlarında ən yüksək nəticələrə nail olmaq mümkündür.
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QARABAĞIN DAĞILMIŞ EKOSİSTEMLƏRİNİN VƏZİYYƏTİNİN
QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ VƏ BƏRPASINDA GENOM TƏDQİQATLARI
Səadət Xudaverdiyeva, Ələmdar Məmmədov*
AMEA-nın Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu
Onilliklər ərzində Ermənistanın işğalı altında olmuş Qarabağ ərazisi bu gün müzəffər ordumuzun şanlı qələbəsi sayəsində öz azadlığına qovuşmuşdur. Otuz ilə yaxın bir müddətdə Azərbaycanın
nəzarətindən kənarda qalmış bu ərazilərin təbiəti də işğalçılar tərəfindən vəhşicəsinə istismar olunmuş, biomüxtəlifliyinə ciddi zərər dəymiş, ekosistemlərin dayanıqlığı pozulmuşdur. Yaşayış mühitinin çirklənməsi, onun sahəsinin azalması bir çox növlərin mövcudluğunu təhlükə altında qoymuşdur. Ətraf mühit komponentlərinin çoxsaylı çirkləndiriciləri arasında radionuklidlər, ağır metallar,
müxtəlif ksenobiotiklər, üzvi çirkləndiricilər xüsusilə təhlükəlidir. Silah-sursat anbarları, yeraltı kazarmaların quraşdırılması, saysız-hesabsız minaların basdırılması canlıların yaşayış mühitini çirkləndirməklə yanaşı, onların minillər boyunca formalaşmış biosenozlarının məhv olmasına, qida zəncirlərinin dağılmasına gətirib çıxarmışdır. Hazırda Qarabağ ərazisində ətraf mühitin keyfiyyətinin
qiymətləndirilməsi üçün zəruri olan kompleks tədqiqatların aparılması təhlükəsizlik məsələsi ilə əlaqədar mümkün deyil. Epizodik ekspedisiyalar yalnız əsas avtomobil yollarının ətrafındakı 50-60 m məsafəni əhatə edir ki, bu da bütövlükdə ərazinin ekoloji qiymətləndirilməsi üçün kifayət etmir.
Məlumdur ki, yeraltı sulara və torpaqlara düşmüş radionuklidlər (təbii və süni) torpaq-bitkiheyvan-insan və alternativ qida zəncirləri üzrə bioloji dövriyyəyə daxil olur. Müxtəlif torpaq tipləri
radionuklidləri və ağır metalları absorbsiya etməkdə fərqli tutuma malikdirlər. Humusla zəngin olmaqla əlaqədar Qarabağ torpaqlarının radionuklidləri və ağır metalları absorbsiya etmək qabiliyyəti
daha yüksəkdir. Bitki örtüyü olan ərazilərdə belə bir mənzərənin müşahidə olunması ən çox ehtimal
olunandır: Yerin bilavasitə səthini örtən bitkilərin (mədəni və yabanı birillik və çoxillik ot bitkiləri)
biokütləsinin 50%-i, ağacların yarpaqlarının, iynəyarpaqların, budaqlarının, müəyyən qədər qabıqlarının tökülməsi nəticəsində biokütlənin ~5%-i geriyə – torpağa qayıdır.
Göründüyü kimi, ot bitkiləri təbii birilliklərdə radionuklidlərin dövriyyəsində daha aktiv iştirak edir. Bəzi tədqiqatlar nəticəsində aşkar olunmuşdur ki, təbii ekosistemlərdə ən yüksək radioaktivliyə ən aşağı yarus – enliyarpaq meşələrdə V yarusa aid olan mamırlar, şibyələr, göbələklər, bundan bir qədər kiçik radioaktivliyə IV yarusu təşkil edən ot bitkiləri, minimal radioaktivliyə isə ağaclar malikdir. Radionuklidlər və ağır metallar bitkilərin o orqan və toxumalarında toplanır ki, orada
mübadilə prosesləri daha intensiv gedir və zülalın miqdarı daha çoxdur. Zülal mübadiləsinin ilkin
mərhələsi – onların biosintezi, onları kodlaşdıran genlərin ekspresiyası da daha çox bu orqan və toxumaların hüceyrələrində baş verir və beləliklə, genom səviyyəsində zədələnmələrin başvermə ehtimalı da çox yüksəkdir.
Qarabağın pozulmuş ekosistemlərinin bərpası ilk növbədə onun ilkin meşə örtüyünün bərpa
edilməsi ilə bağlıdır. Belə ki, ağac bitkiləri çox vacib bioekoloji funksiyaları yerinə yetirir. Buna
görə də bərpa və ekoloji balanslaşdırma sxemlərinin hazırlanması zamanı bitkilərin, texnogen mənbələrin əhaliyə təsirinin qarşısını almaq qabiliyyəti və eləcə də onların dağılmış ekosistemlərdə
mövcud şəraitə qarşı adaptasiya potensialı nəzərə alınmalıdır. Bütün bu vəzifələrin yerinə yetirilməsi isə genom tədqiqatları da daxil olmaqla kompleks yanaşmanı tələb edir. Müxtəlif, eləcə də tərəfimizdən aparılmış tədqiqatların nəticələrinə, həmçinin Azərbaycan florasının müxtəlif kimyəvi elementlərin, o cümlədən radioaktiv və ağır metal elementlərin akkumulyatoru xassəsi nümayiş etdirən
spesifik strukturunun analizinə əsaslanmaqla, çirklənməyə məruz qalmış Qarabağ ərazilərinin dərindən fito-təmizlənməsi və fito-bərpası üzrə sxemlər işlənib hazırlanmalıdır.
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BƏRK BUĞDA (T.DURUM DESF.) SORLARININ AZƏRBAYCANDA
BECƏRİLMƏ PERSPEKTİVLƏRİ
Xanbala Rüstəmov1,2, Zeynal Əkpərov1, Мehrac Abbasov1, Abidin Abdullayev1,2
1
2

AMEA-nın Genetik Ehtiyatlar İnstitutu

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu

Bərk buğda (T.durum Desf.) yumşaq buğdadan sonra Yer kürəsində ən geniş ərazilərdə becərilmişdir və geniş polimorfizmi ilə seçilir. Botaniki növmüxtəlifliyi, ekotip, sort və formalarının sayına, morfofizioloji əlamət və adaptivlik potensialına görə də yumşaq buğdadan sonra ikinci yerdədir. Bərk buğda ən qədim dövrlərdən Azərbaycanın düzən və dağətəyi bölgələrində, əsasən payızlıq
əkinlərdə becərilmiş, əkin sahəsinə görə birinci yeri tutmuş, payızlıq dənli bitki əkinlərinin 75%-ni
təşkil etmişdir. Hələ XX əsrin ortalarında Azərbaycanda bərk buğda əkinləri üstünlük təşkil etmişdir (Мустафаев И.Д., 1973; Алиев Д.А., 2006).
K.A.Flyaksbеrqеr, N.N.Kulеşоv, N.İ.Vavilov, M.M.Yakubsiner, V.İ.Qromoçevski, C.Ə.Əliyev, İ.D.Mustafayеv, V.F.Dоrоfеyеv və digər tədqiqatçılar təxminən yüzillik tarix ərzində Azərbaycanda buğdaların məhsuldarlığı, biotik və abiotik amillərin təsiri, genefondun toplanılması və öyrənilməsi problemlərinin həllində böyük rol oynamışlar. Növdaxili polimorfizmə görə bölgə yalnız
Aralıq dənizi hövzəsi ölkələrindən geri qalır. İnzibati-amirlik idarəetmə sistemi, Bezostaya 1 tipli
daha məhsuldar yumşaq buğda sortlarının yaradılması və tətbiqi nəticəsində bərk buğda sortları tədricən tarlalardan sıxışdırılmışdır.
Yumşaq buğdaların məhsuldarlığı ilk baxışda yüksək olsa da, vahid sahədən alınan məhsulun
maya dəyərinə nəzər saldıqda görünür ki, təkcə toxumun və tarlanın pestisidlərlə dərmanlanmasına
çəkilən xərclər rentabelliyi aşağı salır. Bildiyimiz kimi, bərk buğda sortları sürmə, pas və digər göbələk xəstəliklərinə daha tolerantdır. Bundan başqa, aran bölgələrində süd və mum yetişmə fazaları
adətən, yüksək hərarət və hava quraqlığı ilə müşayiət olunur. Belə şəraitlərdə assimilyantların dənə
axını – attraksiya prosesi pozulur, məhsuldarlıq və dənin keyfiyyəti azalır. Min illər ərzində təbii və
süni seçmənin süzgəcindən keçməklə yerli şəraitə uyğunlaşmış bərk buğdalar yüksək temperatur və
hava quraqlığına nisbətən davamlı olduğundan az zərər çəkir. Bərk buğda sortlarıının quraqlığa,
şaxtaya davamlılığı yumşaq buğdaya nisbətən aşağı olsa da, anomal yüksək hərarətə tolerantlığı
yüksəkdir. Eyni zamanda bərk buğda sortları torpağın münbitliyinə, becərmə aqrotexnikasına qarşı
daha tələbkardır.
Qlobal iqlim dəyişikliyi dövründə temperatur rejimi, yağıntıların mövsümlər üzrə və eləcə də
bitkilərin vegetasiyası dövrlərində fərqli paylanması, xəstəlik törədiciləri və zərərvericilər əkinçiliyə
güclü ziyan vuraraq məhsuldarlığı və keyfiyyət göstəricilərini aşağı salır. Ona görə də yeni intensiv
və yarımintensiv tipli buğda sortlarının becərilməsində müasir aqrotexnologiyaları tətbiq etməklə
vahid əkin sahəsindən yüksək və keyfiyyətli məhsulun alınması respublikamızda ərzaq təhlükəsizliyinin həlli istiqamətində aparılan kompleks tədbirlərdən biridir.
Son illərdə Azərbaycanda məhsuldarlıq və dənin keyfiyyət göstəricilərinə görə yumşaq buğda
sortları ilə rəqabətə qabil Zəngəzur, Maya, Korifey-88, Araz, Alyans, Comərd-90, Salvartı, Ağbuğda və s. bərk buğda sortları yaradılmışdır. Yeni sortlar əsasən ortaboylu olmaqla məhsuldarlıq və
dənin keyfiyyət göstəricilərinə görə suvarma əkinçiliyinin tələblərinə cavab verir. Çoxillik tədqiqatlar göstərir ki, Aran Qarabağın suvarma şəraitində yeni bərk buğda sortlarının məhsuldarlığı bölgədə rayonlaşdırılmış yumşaq buğda sortlarından fərqlənmir.
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İŞĞALDAN AZAD OLUNMUŞ ƏRAZİLƏRDƏ BUĞDA BİTKİSİNDƏ GÖVDƏ PASI
TÖRƏDİCİSİ PUCCINIA GRAMINIS F. SP. TRITICI PATOGENİNİN GENETİK
MÜXTƏLİFLİYİNİN TƏDQİQİ
Samirə Rüstəmova1*, Dilzarə Ağayeva2, Şəhriyar Sadıqov1, Les Szabo3, İradə Hüseynova1
1

AMEA-nın Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu
2

3

AMEA-nın Botanika İnstitutu

ABŞ Minnesota Universiteti Kənd Təsərrüfatı Departamenti (USDA)

Azərbaycanda əhalinin keyfiyyətli qida məhsulları ilə etibarlı təminatı, eləcə də ərzaq
təhlükəsizliyinin qorunub saxlanılması məqsədilə son illərdə qəbul olunmuş dövlət proqramlarında
respublikada buğda istehsalının və məhsuldarlığının əhəmiyyətli dərəcədə artırılması nəzərdə
tutulur. Buğda bitkisinin məhsuldarlığının yüksəldilməsinə mane olan əsas amillər kimi xəstəlik və
zərərvericilərlə sirayətlənmə xüsusi olaraq qeyd olunmalıdır. Bütün dünyada olduğu kimi,
ölkəmizdə də dənli bitkilərin pas xəstəlikləri kifayət qədər təhlükəli xəstəlik hesab olunur.
Bunlardan biri Puccinia graminis Pers. F. Sp. Tritici tərəfindən törədilən gövdə pası xəstəliyidir.
Hazırda dünyada buğda məhsulunu kütləvi şəkildə məhv edən gövdə pasının yeni “Ug99” rası
yayılmağa başlamışdır. Ug99 rasının epifitotiyası zamanı məhsul itkisinin hətta 90-100%-ə çatdığı
məlum olmuşdur. Ug99 ras qrupunun fəal olduğu sahələrdə aparılan test işlərində beynəlxalq buğda
genetik materialının 80-90%-nin bu rasa qarşı həssas olduğu qeyd edilir. Gövdə pasının Ug99 rası
Yaxın Şərq ölkələrində geniş yayılmış və Mərkəzi Asiya ölkələrinə də miqrasiya edir. İran İslam
Respublikasının Azərbaycanla 400-500 km məsafəlik ərazisində bu təhlükəli rasa rast gəlinmişdir.
Buna görə də qarşıda duran əsas məsələlərdən biri ölkəmizdə rast gəlinən gövdə pası nümunələrinin
hansı Pgt ras qrupuna aid olduğunu müəyyənləşdirməkdir.
Puccinia graminis f. Sp. Tritici göbələyinin bioloji müxtəlifliyinin mövcud vəziyyətinin
qiymətləndirilməsi məqsədilə ölkə ərazisində (işğal altında olan torpaqlar istisna olmaqla)
fitopatoloji monitorinqlər aparılmışdır. Toplanılan nümunələr ABŞ Minesota Universiteti Kənd
Təsərrüfatı Departamentinin (USDA-ARS) Dənli bitkilərin xəstəlikləri laboratoriyasının
əməkdaşları ilə birgə ras tərkibinin tək nukleotid əvəzlənmələrinə əsaslanan (SNP) molekulyar
analiz metodu ilə təyin edilmişdir. 2014-2020-ci illər ərzində analiz edilmiş 180 nümunədən heç biri
Ug99 qrupuna (I qrup) aid olmamışdır. Genotiplərin əksəriyyətinin (96,5%) IV qrupa (TKTTF): IVA.1 (4,0%); IV-B (2,9%); IV-C (8,0%); IV-E.2 (14,4%) və yeni yarımqrupa IV-F (67,2%) aid
olduğu müəyyən edilmişdir. 2015-ci ildə 4 nümunənin və 2017-ci ildə 2 nümunənin III qrupa
(TRTTF/RRTTF) aid olduğu müəyyən edilmişdir. Azərbaycanın Pgt populyasiyasının böyük bir
seqmentini 2015-ci ildə rast gəlinən MLG.14 təşkil edir. MLG.14 seqmenti IV-F qrupuna daxil
edilir ki, bu da Pgt-nin ilk dəfə Gürcüstanda (2014) identifikasiya edilmiş TKFTF ras qrupu ilə
əlaqəlidir. MLG.14 eyni zamanda Misirdə (2016, 2017), Eritreyada (2016), İraqda (2016) və
Efiopiyada da (2017, 2019) tapilmışdır. Bu yeddi il ərzində analiz olunan nümunələrdə müşahidə
edilən genotipik müxtəliflik Azərbaycanda P. Graminis f. Sp. Tritici genotiplərində cinsi
rekombinasiya prosesinin getdiyini sübut edir ki, bu da regionda patogenin yeni formalarının
yaranması ehtimalını yaradır. Məlumdur ki, bu obliqat parazitin cinsi tsikli ikinci sahib bitki hesab
olunan zirinc (Berberis L.) bitkisində gedir. Azərbaycanda, o cümlədən Kiçik Qafqaz ərazisində bu
bitkinin üç növünün yayıldığı göstərilir (Флора Азербайджана, 1953).
Beləliklə, ölkədə ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün işğaldan azad olunmuş
ərazilərdə Puccinia graminis f. Sp. Tritici patogeninin genetik müxtəlifliyinin tədqiqi növbəti illərdə
qarşıda duran ən vacib məsələlərdən biridir.
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QARABAĞ BÖLGƏSİNİN BUĞDA (TRITICUM SPP.) GENEFONDU
Xanbala Rüstəmov2*, Zeynal Əkpərov1, Мehrac Abbasov1
1
2
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Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu

Kоntrast tоrpaq-iqlim şəraiti və şaquli zоnallıq Azərbaycan florasının zəngin biоmüхtəlifliyinin əsasını təşkil еdir. Qazıntı halında tapılmış çoxsaylı buğda dənləri hələ 7000 il bundan əvvəl insanların Azərbaycanda taxılçılıqla məşğul olduğunu sübut edir. Coğrafi nəzərdən Azərbaycan Asiya
və Avropanın sərhəddində yerləşir. Burada həm Avropa, həm də Asiya növaltılarına aid növmüxtəlifliklərinə və ekotiplərinə rast gəlinmişdir.
Azərbaycanda hələ qədim zamanlardan, əsasən bərk buğdaların sort-populyasiyaları (Sarı
buğda, Ağ buğda, Qaraqılçıq, Qara buğda və s.) becərilmişdir. Əkinlərdə pərinc, bərk, şaxəli, turan,
yumşaq, kompakt buğdaların, digər tetra- və heksaploid buğdaların populyasiyası şəklində - 2-5 növ
və növmüxtəlifliklərinin qarışığına rast gəlinmişdir. Dağətəyi və dağlıq bölgələrdə yumşaq və kompakt buğdaların qədim yerli sortları (Gürgənə, Gülgəri, Qırmızı buğda, Xırda buğda, Kosa buğda və
s.) becərilmişdir.
Azərbayсanın, o cümlədən Qarabağ bölgəsinin buğda genefondu, XX əsrdə K.A.Flyaksbеrqеr, L.L.Dеkaprеlеviç, N.N.Kulеşоv, N.İ.Vavilov, P.M.Jukovskiy, M.M.Yakubsiner, E.A.Stoletova, P.E.Qrebennikov, V.İ.Qromoçevskiy, İ.D.Mustafayеv, V.F.Dоrоfеyеv, A.A.Filatenko və s. tərəfindən toplanmışdır.
XX əsrdə Qarabağn aran və dağlıq ərazilərindən di-, tetra- və heksaploid buğda növlərinə aid
zəngin material toplanılmışdır. Diploid buğdalardan Triticum urartu Thum. Ex Gandil. (Zəngilan);
T. Boeoticum Boiss. (Cəbrayıl, Zəngilan və Xocavənd); T. Monococcum L. (Şuşa, Xankəndi, Laçın)
növlərinə aid zəngin genefond toplanılmışdır.
Azərbaycanda yalnız bir yabanı tetraploid buğda növü yayılmışdır – Dağ (T. Montanum
Makush.) = Ağrı pərinci (T. Araraticum Jakubz.). Yabanı və mədəni təkdənli buğdaların
(T. Boeoticum; T. Monococcum L.) və cütdənli pərinclərin (T. Montanum; T. Dicоccum (Schrank)
Schuebl.) tapılması poliploid buğdaların forma əmələgəlməsi və təkamülündə Azərbaycanın
mühüm rol oynadığını bir daha sübut edir.
Mədəni tetraploid buğdalar (T. Durum Desf.; T. Dicoccum; T. Turgidum L.; T. Pоlоnicum
L.; T. Turanicum Jakub. Və T. Carthlicum Nevski) keçmişdə zəngin müxtəlifliyə malik olmuşdur.
Qarabağın Şuşa, Xankəndi, Ağdərə və Laçın rayonlarından mədəni pərincin (T. Dicoccum) 12 növmüxtəlifliyi tapılmışdır. Bərk buğda (T. Durum) sortları, ümumiyyətlə Azərbaycanın düzən və dağətəyi bölgələrində qədimdən becərilən ənənəvi brend bitkilərdəndir. Bərk buğda ilə genetik sıx
bağlı digər qədim növ – şaxəli, turqidum buğda (T. Turgidum) bütün dağətəyi ərazilərin suvarma şəraitində yumşaq və bərk buğda əkinlərində populyasiya şəklində rast gəlinmişdir. Bərk buğdalara
yaxın digər nadir buğda növü Turan buğdasının (T. Turanicum) Füzuli və Xocavənd rayonlarından
2 növmüxtəlifliyi tapılmışdır. Onlara genetik qohum digər növ Polşa buğdasının (T. Pоlоnicum) Füzuli rayonunda nadir bioloji qarışıq kimi 3 növmüхtəlifliyinə rast gəlinmişdir. Kəlbəcər, Ağdərə və
Ağdam ərazilərindən, bərk və yumşaq buğda əkinlərində bioloji qarışıq kimi T. Carthlicum Nevski
= T. Persicum Vav. növünə aid 6 növmüхtəlifliyi tapılmışdır. Heksaploid buğdalardan Qarabağda
T. Aestivum L., T. Compactum Host. və T. Spelta L. növləri tapılmışdır. Yumşaq buğda (T. Aestivum) növü, əsasən dağlıq və dağətəyi bölgələrdə geniş becərilmişdir. Yumşaq buğdaya genetik yaxın, cırtdan, xırda, kompakt buğdanın (T. Compactum) Qarabağda, yumşaq və bərk buğdalara aid
populyasiya əkinlərində bioloji qarışıq kimi rast gəlinən növmüхtəliflikləri tapılmışdır. Spelta buğdalara (T. Spelta) aid genotiplər Şuşa, Laçın və Kəlbəcər rayonlarından toplanılmışdır.
Azərbaycanın, o cümlədən Qarabağın buğda genefondu VİR-in dünya kolleksiyasında saxlanılır. Qiymətli, nadir buğda genefondu, o cümlədən eksperimental hibrid materialları isə keçmiş
AEA Genetika və Seleksiya İstitutunun Qarabağ ETB-nin işğalı nəticəsində məhv edilmişdir.
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QARABAĞIN BƏZI YABANI DƏNLİ TAXIL BİTKİLƏRİ
Səbinə Mehdiyeva1*, Aybəniz Əliyeva1, Səidə Şərifova2, Mehrac Abbasov1, Zeynal Əkpərov1
1

AMEA-nın Genetik Ehtiyatlar İnstitutu
2
Xəzər Universiteti

Azərbaycanın zəngin flora-fauna ehtiyatlarına malik bölgələrindən biri olan Qarabağda məlum hadisələrlə əlaqədar olaraq 300 min hektara yaxın qiymətli bitki örtüyü məhv edilmişdir. 2020ci ilin payızında işğaldan azad edilən Qarabağ torpaqlarındakı meşə və çəmən örtüyünün bu illər ərzində düşmən tərəfindən amansız istismara məruz qoyulduğu aşkar edilmişdir. Elmi ədəbiyyatda bu
bölgənin dənli taxıl bitkilərinin monitorinqi məqsədilə keçirilmiş ən son ekspedisiyalardan (1925.06.1960) birinin tritikoloq alim akademik İmam Daşdəmir oğlu Mustafayevin rəhbərliyi ilə aparıldığı məlumdur. Mədəni buğdanın yabanı əcdadlarından biri hesab olunan buğdayotu (Aegilops
L.) cinsinin müxtəlifliyinə görə Qarabağın Ağdərə, Ağdam, Əsgəran, Xocalı və Xankəndi rayonlarının dağətəyi və dağlıq zonaları xüsusilə fərqlənmişdir. Vaxtilə buğday otunun Aegilopis triuncialis
L. və A.biuncialis Vis. növləri həmin ərazi üçün ən çox, A.cylindrica Host – nisbətən az, A.umbellulate Zhuk. isə Azərbaycan ərazisi üçün ümumən nadir rast gəlinən növ kimi qiymətləndirilmişdir.
Qeyd edilən rayonların rütubətli ərazilərində əsasən A. Squarossa L. və A. Cylindrica Host.-un daha
çox təsadüf edildiyi müşahidə olunmuşdur. Xocavəndlə Füzuli rayonları arasında H.spontaneum
C.Koch. və H.bulbosum L. kimi yabanı arpa növlərinin geniş yayıldığı qeyd edilmişdir. Ekspedisiyada Ağoğlan rayonunda dəniz səviyyəsindən 900 m və 1100 m yüksəkliklərdə dağ yamaclarında
Azərbaycan ərazisi üçün ilk dəfə olaraq A.ovata L. növü qeydə alınmışdır. Bu növün Şuşa-Xankəndi yolunda Xanbağı adlanan məskənə yaxın, Qarabağ silsiləsinin şərq hissəsindən axan Kərkicahan,
Xəlfəli və Zarıslı çaylarının birləşməsindən əmələ gələn Qarqarçayın sağ sahilində Malıbəyli, Qırmızı, Sarışkənd və s. kəndlərin ərazilərində dəniz səviyyəsindən 700-910 m yüksəkliklərdə də yayıldığı aşkar edilmişdir. Şuşa rayonunun dağlıq zonalarında yabanı arpa və egilopslarla bərabər, yabanı çovdar S.cereale subsp.segetale-nin də yayıldığı aşkar edilmişdir. Qarabağın Füzuli rayonu, Füzuli-Cəbrayıl yolunda və Cəbrayıl rayonunun ərazisində təmiz yabanı növlərlə yanaşı, egilopslarla
bərk və yumşaq buğda arasında çoxlu sayda təbii hibridlərə də təsadüf edilmişdir.
1961-1970-ci illərdə Ümumrusiya Bitkiçilik İnstitutunun əməkdaşlarının Azərbaycanın
Qarabağ bölgəsində keçirdikləri ekspedisiyalarda 5 egilops növünə (A.squarossa L., A.cylindrica
Host., A.triuncialis L., A.biuncialis Vis., A.triaristata Willd.) Ağoğlan rayonunda dəniz
səviyyəsindən 800 m hündürlükdə, 4 növə (A.squarossa L., A.cylindrica Host., A.triuncialis L.,
A.biuncialis Vis.) Cəbrayıl rayonunda – 250 m, 4 növə (A.squarossa L., A.cylindrica Host.,
A.triuncialis L., A.triaristata Willd.) Zəngilanda – 610 m, 3 növə (A.squarossa L., A.triuncialis L.,
A.triaristata Willd.) Xocavənd rayonunda – 800 m, 3 növə (A.squarossa L., A.triuncialis L.,
A.triaristata Willd.) Xankəndi rayonunda – 1120 m və daha 3 növə (A.squarossa L., A.triuncialis
L., A.triaristata Willd.) isə Şuşa rayonunda 1000 m yüksəklikdə təsadüf olunmuşdur. Qeyd etmək
lazımdır ki, 1970-ci ildən bəri Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində yabanı taxıl bitkilərinin
irimiqyaslı monitorinqi aparılmamışdır və bunun son 30 ildə mümkün olmadığının əsas səbəbi
həmin ərazilərin uzun illər işğal altında qalması olmuşdur.
Qarabağ bölgəsinə aid yabanı taxıl bitkilərininin müxtəlifliyinin qorunmasının vacibliyi ilə
yanaşı, bu bitkilərin mədəni buğdaların biotik və abiotik streslərə qarşı davamlılığının, o cümlədən
onların məhsuldarlıq göstəricilərinin yaxşılaşdırılması baxımından da böyük əhəmiyyətini nəzərə
alsaq görərik ki, yabanı taxıl bitkilərinin mövcud vəziyyətlərinin monitorinqinin həyata keçirilməsi
hazırda ən təxirəsalınmaz işlərdən biridir.

99

“Qarabağın biomüxtəlifliyi, torpaq və su ehtiyatları: keçmişi, bugünü və gələcəyi” mövzusunda onlayn konfrans

QARABAĞ BÖLGƏSİNDƏ ÜZÜMÇÜLÜK VƏ ŞƏRABÇILIĞIN İNKİŞAFI ÜÇÜN
ÜZÜMÜN VİRUS XƏSTƏLİKLƏRİNİN MONİTORİNQİ VƏ DİAQNOSTİK
QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ
Nərgiz Bayramova*, Nərgiz Sultanova
AMEA-nın Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu
İşğalçı Ermənistan tərəfindən ərazilərimizin zəbt olunması nəticəsində Qarabağın zəngin florası acınacaqlı vəziyyətə düşmüşdür. Bölgənin biomüxtəlifliyinə xeyli zərər dəymiş, qiymətli ağac
və kol növləri ilə zəngin bitki örtüyü, meşələri məqsədli şəkildə məhv edilmişdir. Azərbaycanda şərabçılıq qədim tarixə malikdir. Qarabağ torpaqlarında vaxtilə 45 min hektardan çox üzüm bağı mövcud olmuşdur. İşğal zamanı bağlar məqsədli şəkildə məhv edilmişdir. Bü gün azad olunan ərazilərdə üzüm bağlarının bərpası, üzümlüklərin sort tərkibinin zənginləşdirilməsi, az məhsuldar və keyfiyyətsiz üzüm sortlarının yeni, daha məhsuldar və keyfiyyətli sortlarla əvəz edilməsi, üzümün genetik ehtiyatlarından səmərəli və davamlı istifadə olunması, əhalinin ərzaq təhlükəsizliyi respublikada üzümün və onun emal məhsullarının istehsalının artırılması baxımından böyük əhəmiyyətə
malikdir. Digər bitkilər kimi, üzüm bitkisi də fitopatogen orqanizmlərin təsirinə məruz qalmaqla bir
çox xəstəliklərlə sirayətlənir ki, bu da məhsuldarlığa iqtisadi və ekoloji baxımdan ciddi ziyan vurur.
Bu orqanizmlər arasında yayılma arealına və sirayətlənmə dərəcəsinə görə viruslar daha çox fitopatogendir. Xəstəlik və zərərvericilərdən mühafizə üçün minimal xərc tələb edən, uzun müddət sabit
məhsul verərək keyfiyyətini saxlayan, müasir texnoloji tələbatlara cavab verən süfrə, şərab və kişmiş təyinatlı üzüm sortlarına tələbat ildən-ilə artır. Bu baxımdan virus xəstəliklərinin, onların transmissiyasını həyata keçirən həşərat vektorlarının vaxtında aşkar olunması, onların diaqnostikası və
identifikasiyası olduqca böyük əhəmiyyət kəsb edir. Ənənəvi kənd təsərrüfatı ölkəsi olan Azərbaycanda son illərdə bəzən infeksiyaların artması nəticəsində təsəvvürolunmaz fəsadlar meydana çıxır
ki, bu da ciddi iqtisadi itki deməkdir. Virus mənşəli xəstəliklərin yaratdığı problemlərin hər il artmasını nəzərə alaraq qeyd etmək olar ki, onlara qarşı mübarizə aparılması hazırda dünyanın bir çox
ölkəsində, o cümlədən Azərbaycanda elmin qarşısında duran olduqca aktual məsələdir. Son ədəbiyyat məlumatlarına görə, dünyada üzüm bitkisini yoluxduran 70-dən çox virus növü məlumdur. Üzümün virusla yoluxması zamanı nəzərəçarpan bütün əlamətlər virusun titri, bitkinin yaşı, ətraf mühit
amillərindən asılı olaraq dəyişsə də, demək olar ki, çox hallarda yarpaq, gövdə, giləmeyvədə nekroz
ləkələr, yarpaqların qıvrılması və s. kimi simptomlarla müşayiət edilir. Virus xəstəliklərinin yayılmasının qarşısının alınmasında ən optimal üsullardan biri virusa davamlı sortların yaradılmasından
ibarətdir. Bir neçə illər ərzində Azərbaycanın Gəncə-Qazax iqtisadi rayonunda həyata keçirilən çoxsaylı fitopatoloji və virusoloji tədqiqatlar nəticəsində bütün dünyada üzümçülüyün inkişafı üçün
ciddi təhlükə mənbəyi hesab edilən üzüm yarpaqlarının saralması və burulması virusları ilə assosiasiya olunan xəstəliklər aşkar edilmişdir. Buna görə də ilk növbədə işğaldan azad olunmuş Qarabağ
regionunda üzüm bitkisində yayılan patogenlər aşkar olunmalı, onların molekulyar-genetik və fitopatoloji xüsusiyyətləri, virus-sahib bitki əlaqələri öyrənilməlidir.
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QARABAĞDA HEYVANDARLIĞIN BƏRPASI VƏ İNKİŞAFI
Vəli Qarayev
AMEA-nın Genetik Ehtiyatlar İnstitutu
Qarabağ bölgəsinin heyvanlarlıq məhsullarının həcmi işğaldan əvvəl respublika üzrə xüsusi
çəkiyə malik olmuşdur: İBH 15,8%, XBH 19,2% və donuzlar 38,7%, yumurta 3,6%, yun 19,3%,
barama 17,0% təşkil etmişdir. İşğal müdətində 311 kənd təsərrüfatı müəssisəsi, 645,5 min ha kənd
təsərrüfatına yararlı torpaqlar sıradan çıxarılmaqla yanaşı, 313,1 min başdan artıq iribuynuzlu malqara, o cümlədən 111,2 min baş inək və camış, 1 milyon 98 min qoyun və keçi qarət edilmiş, 20
min ton ət, 75,5 min ton süd, habelə 846,4 ton illik barama məhsulu itirilmiş və işğal edilmiş ərazilərdən kiçik qruplarla çıxarılan heyvanlar yol boyu aclıq və susuzluqdan tələf olmuşlar.
Biosferin mövcudluğunun təminatçısı, biogen və abiogen amillərin birgə təsiri nəticəsində
formalaşmış dördüncü səltənət olan torpaqla yanaşı, mineral, bitki və heyvan müxtəlifliyinin bərpası və mühafizəsi bütün dünyada olduğu kimi, Qarabağ regionunda da həyatın dayanıqlığının əsas
şərtidir. Bu bərpanın dünyanın hər bir yerində, ölkələr, şəhər və kəndlərdə uğurla həyata keçirilməsi
beynəlxalq aidiyyəti təşkilatların göstərişi, tövsiyə və ya tələbidir.
Qarabağ bölgəsində də respublikanın qarşılaşdığı müvafiq problemləri həll etmək üçün bütün
ölkə səfərbər olunmuş, mövcud ekosistemin sağlamlaşdırılması istiqamətində dövlət səviyyəsində
əsaslı tədbirlər davam etdirilir.
Regionda heyvandarlıq üzrə kənd təsərrüfatı istehsalının bərpası və inkişafının planlaşdırılması zamanı Qarabağ üçün tarixən ənənəvi hesab edilən, daha çox səmərə verən əməktutumlu sahələrə, xüsusən qoyunçuluğun, ipəkçiliyin, həmçinin arıçılığın inkişafına diqqət yetirmək lazımdır.
Qarabağın Azərbaycan ərazisi olduğunu sübut edən canlı fosillərdən olan, at idman yarışlarının ənənəvi qəhrəmanları olan dünya şöhrətli Qarabağ köhləni atının elmi əsaslarla yetişdirilməsi və
cins tərkibi xüsusiyyətlərinin qorunub saxlanılması istiqamətində damazlıq seleksiya tədqiqatlarının
aparılması da regionda heyvandarlığın bərpa və inkişafında mühüm olaraq nəzərə alınmalıdır.
Heyvandarlığın inkişafı üçün təbii coğrafi şəraitin mövcud olduğu Qarabağda müvafiq sahənin bərpası ilə yanaşı, həm də inkişafının ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı istiqamətində aparılması
prioritetdir.
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QARABAĞ BÖLGƏSİNDƏ XIRDABUYNUZLU HEYVANLARIN HELMİNT
FAUNASININ IŞĞALDAN SONRAKI PROQNOZU
Amaliya Həsənova
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Erməni işğalına qədər Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində heyvandarlıq təsərrüfatlarında mühüm helmintoloji tədqiqatlar aparılmışdır. Bölgənin qoyunçuluq təsərrüfatları arasında 52 növ helmint aşkar edilmişdir. Helmint faunasının növ tərkibi 3 növ trematod, 7 növ sestod, 42 növ nematoddan ibarət olmuşdur. Aparılmış helmintoloji tədqiqatlar Qarabağda qoyunların helmint faunasında nematodların, xüsusən trixostrongilidlərin üstünlük təşkil etdiyini göstərmişdir. Bölgədə keçilərin də bu helmintlərlə, xüsusən tirxostrongilidlərlə yoluxması barədə məlumatlar vardır.
Helmint faunasının formalaşması üçün əlverişli biotik amillərin, o cümlədən aralıq sahiblərin olması vacibdir. Kəndlərin ətrafındakı örüşlərdə gölməçələrin yaranması, baxımsız, otlardan
təmizlənməmiş biçənəklərdə Fasciola hepatica, F.gigantica və D.lanceatum növlərinin aralıq sahiblərinin geniş yayılması labüddür.
İyundan sentyabr ayının sonunadək isti iqlim şəraiti ilə əlaqəli yüksəkliklərdə yoluxmanı
saxlamaqla, sentyabrın sonundan dekabrın əvvəllərinə qədər dağların dik yamaclarından dağətəklərinə və düzənliklərə yağış suları vasitəsilə aralıq sahiblərin, xüsusilə quru ilbizlərinin və oribatid gənələrinin axını da yoluxmanın əsas amillərindən hesab olunur. Oribatid gənələrinin bu
şəkildə axınının Moniezia expansa, M.benedeni növlərinin daha geniş ərazilərə yayılmasına səbəb olacağı güman edilir.
Bölgədə qış və yay örüşlərindən nizamsız istifadə olunmuş, örüşlərdə baytarlıq-sanitariya
tədbiləri keçirilməmişdir. İnformasiya texnologiyaları vasitəsilə aldığımız məlumatlara əsasən,
bölgədə baytarlıq-sanitariya tələblərinə riayət edilmədən donuzlar saxlanılmış, ətrafda isə sahibsiz itlər yaşamışdır. Nəticədə bölgənin əksər ərazilərində Ech.granulocus-un inkişafı üçün əlverişli şərait yaranmışdır. Eyni zamanda, ölmüş heyvanların cəsədləri torpağa basdırılmamış, helmintlərin daha geniş ərazilərə yayılmasına səbəb olmuşdur. Laçın, Kəlbəcər və Şuşada, Cəbrayıl
və Suqovuşanda tirxostronligidlərin geniş yayılması mümkündür, orada iribuynuzlu və xırdabuynuzlu heyvandarlıq təsərrüfatlarının olduğunu bildiyimiz üçün bölgənin helmint faunasında nematodların üstünlük təşkil etdiyini qeyd etmək olar. Bu təsərrüfatlara heyvanların Ermənistan
Respublikasından heç bir baytarlıq-sanitariya qaydalarına riayət etmədən, beynəlxalq konvensiyalara zidd olaraq gətirilməsi nəticəsində bölgə üçün xarakterik olmayan helmint növlərinin də
mövcudluğunu ehtimal etmək olar.
Helmintlərin ekoloji-adaptiv xarakteritikasına əsasən, nəmişliyin yüksək olduğu şəraitdə
Chabertia ovina və digər nematod növlərinin yayılması ehtimal olunur. Qarabağda uzun illər ərzində heç bir baytarlıq-sanitariya tədbirləri həyata keçirilmədiyi üçün göstərilən helmint növlərinin yoluxma mənbələri də araşdırılmalıdır.
2000-ci illərdə Gəncə-Qazax bölgəsində xırdabuynuzlu heyvanların helmint faunasını öyrənərkən Gəncə və Göygöl, eyni zamanda Goranboy, Oğuz və Daşkəsən rayonlarında qoyunlar
arasında bu bölgə üçün xarakterik olmayan helmint növlərinin rast gəlinməsi barədə bizim qeydlərimiz vardır. Qarabağ bölgəsinin heyvandarlıq təsərrüfatlarının bir hissəsinin erməni işğalından
sonra Gəncə-Qazax bölgəsinə köçürülməsi məlumdur. Bu təsərrüfatlarda yetişdirilən heyvanlar
bölgənin heyvanları ilə eyni ərazilərdə otladığı üçün helmint faunasında helmint mübadiləsinin
olması labüddür.
Qarabağda biomüxtəlifliyin bərpası məqsədilə torpaqların zooloji diaqnostikası aparılmalı,
heyvandarlığın inkişafı üçün helmintoloji proqnozlaşdırma aparılmalıdır. Ərazidə uzun illər ərzində heç bir baytarlıq-sanitariya tədbirləri həyata keçirilmədiyi üçün göstərilən helmint növlərinin yoluxma mənbələri də araşdırılmalıdır.
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İŞĞALDAN AZAD EDİLMİŞ ƏRAZİLƏRDƏ FİTOSANİTAR VƏZİYYƏT VƏ BİTKİ
MÜHAFİZƏSİ TƏDBİRLƏRİNİN PLANLAŞDIRILMASI
Aynur Rəsulova
Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Xidmətlər Agentliyi
Kiçik Qafqazın cənub-şərq hissəsində yerləşən, dağlıq relyefə malik Qarabağın özünəməxsus
iqlim və landaştı, zəngin növmüxtəlifliyinə malik bitki örtüyü və heyvanat aləmi vardır. Qarabağ
ərazisi müxtəlif meşələri, nadir bitki və heyvan növləri ilə məşhur olub, özünün flora və fauna müxtəlifliyinə görə respublikamızın zəngin ərazilərindəndir. Eyni zamanda region aqrar üstünlüyü baxımından da əlverişlidir.
İşğaldan əvvəlki dövrdə Qarabağ ərazisi yüksək kənd təsərrüfatı göstəricilərinə malik idi. Ölkədə taxıl, pambıq, üzüm, ət və süd, yun və barama istehsalının çox hissəsi həmin ərazilərin payına
düşürdü. Zəngin floraya malik olan Qarabağ ərazisində 2000-dən çox bitki növünə – meşə gilası,
dağdağan, xarıbülbül, palıd, şabalıd, şümşad, armud, şərq fıstığı, vələs, ağcaqayın, ayı fındığı, qoz,
şərq çinarı və s. rast gəlinirdi. Torpaqlarımızın işğalından öncə Qarabağın ümumi ərazisinin 36%-ə
qədəri meşəliklərdən ibarət idi.
İşğal nəticəsində minlərlə hektar əkinəyararlı ərazi hərbi tullantılarla çirkləndirilmiş, Azərbaycan iqtisadiyyatına və dünyanın genefonduna milyardlarla manat həcmində ziyan vurulmuş, qiymətli ağac növləri Ermənistan ərazisinə daşınmış, qəsdən yanğınlar törədilmiş, nadir meşə örtüyü məhv
edilmişdir. Regionda yüzilliklər ərzində xalq tərəfindən yaradılmış ənənəvi bitki sortlarının əksəriyyəti işğal nəticəsində məhv olmuş, bir qismi isə ermənilər tərəfindən özününküləşdirilmişdir.
İşğaldan azad olunmuş ərazilərin uzun müddət fitosanitar nəzarətdən kənarda qalması bölgədə
fitosanitar sabitliyin pozulmasına zəmin yaratmaqla kənd təsərrüfatı əkinləri üçün xüsusi təhlükəli
zərərli orqanizmlərin geniş ərazilərdə yayılmasına səbəb olmuşdur.
İşğaldan azad olunan ərazilərin təbii ehtiyatları, xüsusilə kənd təsərrüfatı potensialı ölkəmizin
iqtisadi inkişafı baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır. Bu torpaqlar üzümçülük, tütünçülük, pambıqçılıq, baramaçılıq, meyvə-tərəvəz, bostançılıq və heyvandarlığın inkişafı üçün böyük potensiala
malikdir. Xatırladaq ki, Füzuli, Ağdam rayonları işğaldan əvvəlki dövrlərdə pambıq, taxıl, üzüm istehsalına görə ölkədə aparıcı rayonlar sırasında idilər. Laçın, Kəlbəcər, Qubadlı və Zəngilanda heyvandarlıq çox inkişaf etmişdi.
İndi regionun aqrar sahədə əvvəlki şöhrətinə qaytarılması üçün kənd təsərrüfatının inkişafı ilə
bağlı işlərə başlanılmışdır. Bölgədə ixracyönümlü kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı üçün də
böyük potensial vardır. Bu sektorda aparılacaq tədbirlər kənd təsərrüfatının dinamik inkişafı üçün
əlverişli zəmin yaradacaqdır.
Hazırda AR Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Xidmətlər Agentliyinin idarəetməsində
olan Respublika Bitki Mühafizəsi Mərkəzinin xüsusi təyinatlı ekspedisiya qrupu işğaldan azad
olunmuş ərazilərdə icazə verilən marşrutlar üzrə mütəmadi olaraq fitosanitar müşahidələr aparır. 30
il ərzində əkinaltı torpaqlar, meşələr, xüsusi mühafizə olunan ərazilərdə erməni vandalizminin ekosistemə və aqrolandşafta vurduğu ziyanın həcmi böyükdür. Mütəxəssislərimiz Qarabağda fitosanitar
mühitin öyrənilməsinə, mandatımıza uyğun bitki mühafizə tədbirlərinin aparılmasına dair tərtib
olunmuş tədbirlər planı üzrə Qubadlı, Zəngilan, Cəbrayıl və Füzuli rayonlarının inzibati ərazilərində
müxtəlif növ karantin tətbiq olunan və potensial təhlükəli zərərli orqanizmlərin populyasiyalarını
aşkarlamışlar. Hazırda ərazilərdə biomüxtəlifliyin qorunması, pestisidlərdən istifadəyə dair Beynəlxalq Konvensiyanın qəbul etdiyi müddəalara uyğun olaraq daha innovativ bitki mühafizə tədbirlərin
aparılması üzrə layihələr işlənilir.
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QARABAĞ BÖLGƏSİNİN YABANI TƏRƏVƏZ BİTKİLƏRİ
Sabir Həsənov
AMEA-nın Genetik Ehtiyatlar İnstitutu
Qarabağ bölgəsi düzən, dağətəyi və dağlıq-meşəlik ərazilərdən ibarətdir. Qarabağın dağlıq
hissəsi bütövlükdə Kiçik Qafqazın şərq enişlərində yerləşir, Kəlbəcər, Laçın, Qubadlı Kiçik Qafqazın mərkəzi və şərq hissələrini tutur. Bu rayonlar və Qarabağın dağlıq hissəsi yağmurların çox, bitki
örtüyünün zəngin olması ilə səciyyələnir. Burada yabanı tərəvəz bitkilərinin çoxsaylı növləri yayılmışdır ki, onların da böyük təsərrüfat əhəmiyyəti vardır. Yabanı tərəvəzlərin tərkibi sulu karbonlar,
zülallar, yağlar, vitaminlər, qələvi xassəli mineral duzlar, üzvi turşular, aromatik və spesifik dadverici maddələrlə zəngindır. İnsanlar qidalanmada onlardan müntəzəm şəkildə istifadə etdikdə əsəb
sisteminin fəaliyyəti nizamlanır, iştaha və yoluxucu xəstəliklərə qarşı davamlılıq artır, əmək qabiliyyəti yüksəlir. Bir çox hallarda yabanı tərəvəz bitkilərinin tərkibi mədəni tərəvəzlərdəkinə nisbətən daha zəngin olur, faydalı maddələrin qatılığı daha yüksək olur. Burada bitən Qafqaz cacığının
kök meyvələrində 3,6% zülal, 27,6% azotsuz ekstraktiv maddələr vardır. İri atpıtrağı bitkisinin köklərində 27-45% inulin, baldırğanın yarpağı və zoğlarında 10% şəkər, 16% zülal, 200 mq% C vitamini vardır. Kəlbəcər rayonunda bitən yabanı mərzə həmin növdən olan mədəni mərzədən çox-çox
ətirlidir. Gicitkənin tərkibində çoxlu miqdarda K vitamini mövcuddur.
İşgal dövrünə qədərki tədqiqatlar zamanı təkcə Kəlbəcər rayonunda 33 növ yabanı tərəvəz bitkisi toplanıb öyrənilmiş, qalan rayonlar da daxil olmaqla orada 50-dən artıq yabanı tərəvəz bitkisi
növü aşkar edilmişdir. Ən çox istifadə edilən yabanı tərəvəzlərin tərkibində yüksək miqdarda sulu
karbonlar, zülallar, C, A, PP vitaminləri, efir yağları vardır və həmin vitaminlərin miqdarı bir çox
uyğun mədəni tərəvəz bitkilərində olduğundan xeyli yüksəkdir. Qarabağ ərazisində yabanı soğanların A.kunthianum Vved, A.maria Bordz., A.moschatum L., A.pulchellum G.Don., A. Paniculatum
L., A.szovitsii Regel., A.stamineum Boiss., A.rotundum L., A.schoenoprasum L., A.albidum Fisch.,
A.aucheri Bieb., A.myranthum Boiss., A.dictyoprasum C.A.Mey., A.erubescens C.Koch., A.gramineum C.Koch. və s. növləri yayılmışdır ki, onların hamısı qida əhəmiyyətlidir.
Yabanı tərəvəz bitkilərindən tərxun, nanə, yarpız, zirə, cirə, istiot, sarımsaq, sürvə, dağ nanəsi,
qaraqınıq, rozmarin, əvəlik, xaş-xaş, vəzəri, şüyüd, kəvər, xiyar otu, qazayağı, mərzə, uşqun (rəvənd), cırhavuc, kəklik otu, qıtıq otu, çaşır, keşniş, adaçayı, soğan, tikanlı kəvər, baldırqan, ciriş, ispanaq, qalib soğan, ayı soğanı, xəzaz, yayla soğanı, qarabənövşəyi soğan, akaka soğanı, kəvər, mirvari soğan, gicitkən, qatran, xəşəmbül, dağ keşnişi, dişəvər, ləkəli cacıq, poruq və s. ədviyyat bitkisi
kimi də istifadə olunur.Yabanı tərəvəz bitkilərinin əksəriyyəti soyuğa davamlıdır və bütün il boyu
istifadə oluna bilir. Yabanı tərəvəz bitkiləri səpilmədən əmələ gəlir, hətta insanların istifadə edə bilmədiyi yerlərdə də bitə bilir. Çəpərlər və divarların dibi, meşələr, bağlar, ağaclar və kolların dibi,
arx və yol kənarları, əkilməmiş və istifadəsiz yerlər, mədəni əkinlərdə cərgə və bitki aralarındakı
boş yerlər yabanı tərəvəzlərin bitdikləri yerlərdir. Bu yerlər əkilən yerlərə bərabər, yaxud onlardan
çox olur. Belə ərazilərdə özü bitən yabanı tərəvəzlərdən tam və səmərəli istifadə olunarsa, bu sahədə qayda yaradılarsa, insanların qida təminatı müəyyən qədər ödənilmiş olar. Yabanı tərəvəzlərin
əksəriyyətindən qədim zamanlardan dərman kimi də istifadə edilmişdir. Tikanlı kəvəri konservləşdirmək hələ keçən əsrdən əhəmiyyətli sayılmışdır. Yabanı tərəvəz bitkilərinin hamısı eyni zamanda
qiymətli yem və dərman bitkiləridir. Bir sıra bitkilər həm də bəzək bitkiləridir.
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NÖVBƏLİ ƏKİNDƏ PAXLALILARIN ƏHƏMİYYƏTİ
Almas Əsədova
AMEA-nın Genetik Ehtiyatlar İnstitutu
Qarabağ zonası özünün flora və fauna müxtəlifliyinə görə həmişə zəngin olmuşdur. 30 illik
işğaldan əvvəl zəngin bitki örtüyünə malik olan ərazidə 2000-dən çox bitki növünə rast gəlinirdi.
Landşaft müxtəlifliyi baxımından əlverişli olan bu ərazilərdə 460 növdən çox yabanı ağac və kol
bitkiləri bitirdi, onlardan 70-i endemik növ olub, dünyanın heç bir yerində təbii halda rast gəlinmir.
Ağac və kol bitkiləri ilə yanaşı, novruzgülü, bənövşə, lalə, qızılgül, zanbaq, qərənfil və s. birillik,
ikiillik, çoxillik bitkilər də təbii halda bitirdi. Bundan başqa, Ağdərə, Əsgəran, Xocavənd rayonları
palıd, vələs, fıstıq və ağcaqayın meşələri ilə zəngin idi. Erməni işğalçıları məqsədyönlü olaraq
Qarabağın fauna və florasının məhvinə çalışlmışlar. Qarabağ və ona bitişik ərazilərdə ölkəmizin
milli və mədəni sərvəti olan meşələr və qoruqlar dağıdılmış, qiymətli endemik bitki növləri məhv
edilmiş, bu da həmin sahələrin ölü zonaya çevrilməsinə səbəb olmuşdur. Əldə olunan məlumatlara
görə, erməni işğalçıları zəbt olunmuş ərazilərdə qiymətli ağac cinslərini məhv edərək (palıd, fıstıq,
çinar, ağcaqayın və s.) əvəzində kənd təsərrüfatına və sənaye bitkiləri siyahısına daxil olmayan
bitkilər becərirdilər.
30 illik işğala son qoyulduqdan sonra biomüxtəliflik yenidən öyrənilməli, məhv olmuş və
məhvolma təhlükəsində olan cins və növlər dəqiqləşdirilməli, lazımi tədbirlər görülməlidir. 30 illik
işğal və 44 günlük müharibə zamanı raket, top mərmiləri, havaya buraxılan barıt və s. torpaq və
atmosferə ciddi ziyan vuraraq onu zəhərləmişdir. Məlumdur ki, Qarabağda əsasən kənd təsərrüfatı,
xüsusilə aqrar sahə üstünlüyə malikdir. Onsuz da çirklənmiş torpağın daha da çirklənməsinin
qarşısının alınmasında torpağa lazım olan mineral gübrələrdən mümkün qədər az istifadə
olunmalıdır. Belə ki, kənd təsərrüfatı bitkilərinin becərilməsində növbəli əkin sistemindən istifadə
etmək lazımdır. Bu zaman xüsusilə dənli bitkilərin paxlalı bitkilərlə növbələşməsi müsbət nəticə
verəcəkdir. Paxlalı bitkilərin köklərində azotobakterlər (rhizobium) vardır. Paxlalı bitkilər tələf
olduqdan sonra onların köklərində olan yumrucuqlar parçalanaraq onun azotla zənginləşməsinə
səbəb olur. Atmosfer azotunun kök yumrucuğunda bakteriyaların mənimsənilmə ölçüsü müxtəlif
paxlalılar üçün fərqlidir. Hesablamalara görə, 1 ha torpağa lüpin 90-180 kq, yonca 50-80 kq, göy
noxud 60-120 kq, yazlıq çölnoxudu 60-80 kq, soya 60-120 kq azot verir.
Ümüd edirik ki, birgə səylərimiz nəticəsində Qarabağımız tezliklə öz əvvəlki saf sulu bulaqlarına, gur meşələrinə, göz oxşadıdca uzanan taxıl zəmilərinə, üzüm bağlarına, pambıq tarlalarına, bir
sözlə, öz füsünkar təbiətinə qovuşacaqdır.
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QARABAĞDA AQRAR SEKTORUN İNKİŞAFINDA DƏNLİ-PAXLALI
BİTKİLƏRİN ROLU
Kamilə Şıxəliyeva1, Rüfət Mirzəyev2
1
2

AMEA-nın Genetik Ehtiyatlar İnstitutu

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu

Regionlarımızın ekoloji cəhətdən bərpası və burada aqrar sahənin canlandırılmasında bir sıra
mövcud problemləri yaradan faktorlar nəzərə alınmaqla tətbiq olunan elmi yanaşma vacibdir. Qabaqlayıcı tədbirlər görülmədiyi halda, planetin böyük əraziləri gələcəkdə yaşayış üçün əlverişsiz hala düşəcəkdir. Ekoloji problemlərin həyatımıza necə təsir etdiyini göstərmək üçün tədqiqatçılar tərəfindən yüzlərlə araşdırma aparılmışdır. İqlim dəyişkənliyi və onun canlı aləmə təsiri dünya birliyini
getdikcə daha çox narahat etməkdədir. Azərbaycan da qlobal iqlim dəyişikliklərinin təsirindən kənarda qalmamışdır.
Ölkədə ərzaq təhlukəsizliyinin təmin olunması məqsədilə müəyyən edilən vəzifələrə uyğun
tədbirlər davam etdirilməlidir. Müzəffər Azərbaycan ordusunun işğaldan azad etdiyi torpaqlar aqrar
sektorun inkişafı üçün yeni imkanlar yaratmışdır. Bu məqsədlə kənd təsərrüfatı məhsullarının, o
cümlədən ərzaq paxlalılarının istehsalının artırılması və onların keyfıyyətinin yüksəldilməsi əsas pol
oynayır. Respublikamızın torpaq-iqlim şəraiti paxlalı bitkilərin becərilməsi üçün çox əlverişlidir.
Noxud və mərcimək quraqlığa davamlı qiymətli bitkilər kimi qədimdən becərilir, onların toxumları
vitaminlər, şəkərlər və əvəz olunmayan amin turşuları ilə zəngindir.
Paxlalı bitkilər əkinlərə sərf olunan mineral gübrələrin (azot gübrəsinin) məsrəfini azaltmaqla
yanaşı, növbəli əkinlərdə əvəzolunmaz sələf bitkisi rolunu da oynayırlar. Dəmyə əkinçiliyində, xüsusən də quraqlıq bölgələrdə paxlalı bitkilərin əhəmiyyəti yüksəkdir. Buna baxmayaraq, ölkəmizdə
paxlalı bitkilərin əkin sahələri çox geniş deyildir.
Noxud qiymətli paxlalı bitki olub, dənin qidalılığı baxımından bu qrupa daxil olan bütün bitkilərdən üstündür. Məlumdur ki, balanslaşdırılmış aminturşu tərkibinə, metioninin və triptofanın
çoxluğuna görə noxud bitkisi digər paxlalı bitkiləri üstələyir.
Mərcimək bitkisi paxlalı bitkilər arasında mühüm yer tutur. Belə ki, onun dənində zülalın
miqdarı 27-37%-ə qədər olmaqla özundə demək olar ki, bütün əvəz olunmayan amin turşularını və
B qrupu vitaminlərini birləşdirir. Becərilən yerli formalar qısaboylu olduğundan, mexaniki üsulla
yığım zamanı məhsul itkisi çox olur. Eyni zamanda belə formaların məhsulunun əmtəəlik xüsusiyyətləri də yüksək deyildir. Respublikamızda bu bitkilərin istehsalını artırmaq məqsədilə onların yeni
məhsuldar, keyfiyyətli, xəstəliklərə davamlı sortlarının yaradılması, toxumçuluğunun təşkili, becərmə texnologiyalarının müəyyənləşdirilməsi, yığımının mexanikləşdirilməsi və təsərrüfatlarda tətbiqi
qarşıya qoyulmuş əsas məqsədlərdən biridir.
Ölkəmizin ayrı-ayrı bölgələrində torpaq-iqlim şəraitinin müxtəlifliyi bu bölgələr üçün yüksək
məhsuldar, ətraf mühitin stres amillərinə, xəstəliklərə qarşı davamlı, adaptiv xususiyyətlərə məxsus,
intensiv tipli sortların yaradılmasını tələb edir. Bu məqsədlə ICARDA beynəlxalq təşkilatından alınmış ərzaq paxlalı bitkilərinin dünya genefondu nümunələri ilə yanaşı, həmçinin yerli kolleksiya nümunələri də öyrənilərək, Qarabağ bölgəsində əkilib artırılmalıdır.
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İTALİYA MƏNŞƏLİ YUMŞAQ BUĞDA GENOTİPLƏRİNİN BİOMORFOLOJİ
ƏLAMƏTLƏRİ ƏSASINDA KLASTER ANALİZİ
Gültəkin Eminova
Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Abşeron Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzi
Tədqiqat işində ilk dəfə olaraq, Azərbaycan şəraitində əkilmiş İtaliya mənşəli 100 yumşaq
buğda genotipindən istifadə olunmuşdur. Bu genotiplər AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun Abşeron bazasında 7 biomorfoloji-kəmiyyət (bitkinin boyu, pedanklın uzuluğu, sünbülün uzunluğu,
sünbüldə sünbülcüklərin sayı, əsas sünbüldə dənin sayı, əsas sünbüldə dənin kütləsi və 1000 dənin
kütləsi) əlamətləri əsasında öyrənilmişdir. Klaster analizindən genotiplər arasında oxşarlıq və genetik məsafənin müəyyən edilməsi məqsədilə istifadə edilmişdir. Ward metodu və Evklid genetik məsafənin indeksi əsasında qurulmuş dendroqramda genotiplər bütün morfoloji əlamətlər üzrə 4 əsas
qrupa ayrılmışdır. Birinci klaster ən çox genotipi özündə birləşdirməklə, tədqiq olunan buğda genotiplərinin 31%-ni təşkil edir. Bu klasterdə yerləşən genotiplərdə bütün əlamətlər yüksək qiymətə
malik olmuşdur. Belə ki, genotiplərdə bitkinin boyu 99 sm, pedanklın uzunluğu 40.2 sm, sünbülün
uzunluğu 11.4 sm, sünbüldə sünbülcüklərin sayı 21 ədəd, əsas sünbüldə dənin sayı 48 ədəd, əsas
sünbüldə dənin kütləsi 3.3 q, 1000 dənin kütləsi 62 q olmaqla maksiumum qiymətlər müşahidə edilmişdir. Bu səbəbdən bu klasteri yüksək məhsuldar qrup kimi qiymətləndirmək olar.
İkinci klasterdə 24 genotip toplanmışdır. İkinci klasterdə bitkinin boyu (54 sm), pedanklın
uzunluğu (22 sm), əsas sünbüldə dənin kütləsi (1.2 q) əlamətləri minimum qiymətlərə malik olmuşdur.
Üçüncü klaster 23 nümunədən ibarətdir. Bu klasterdə yerləşən genotiplər 1000 dənin kütləsi
əlamətini çıxmaqla digər əlamətlər üzrə orta qiymətlərə malik olmuşdur. Belə ki, 1000 dənin kütləsinə görə ən kiçik qiymət alan A0011 genotipi bu klasterdə yerləşir (41 q).
Dördüncü klasterdə yerləşən 22 genotipin göstəriciləri ikinci və üçüncü klasterdə yerləşən genotiplərdən yüksək, birinci klasterdə yerləşən genotiplərdən isə aşağı olmuşdur.
Tədqiqatın nəticəsinə əsasən, bir çox məhsuldarlıq göstəriciləri yüksək olan A006, A011,
A017, A018, A029, A071, A078, A102, A142, A145, A170 nümunələrindən seleksiya işlərində
qiymətli başlanğıc materialı kimi istifadə etmək olar.

107

“Qarabağın biomüxtəlifliyi, torpaq və su ehtiyatları: keçmişi, bugünü və gələcəyi” mövzusunda onlayn konfrans

İŞĞALDAN AZAD EDİLMİŞ ƏRAZİLƏRDƏ KƏND TƏSƏRRÜFATININ
BƏRPASI VƏ İNKİŞAF PERSPEKTİVLƏRİ
Asif Mehralıyev
AMEA-nın Mərkəzi Nəbatat Bağı
Qarabağ Azərbaycanın cənub qərbində, Kiçik Qafqaz dağlarının şimal-şərqində yerləşməklə
həm dağlıq, həm dağətəyi, həm də düzənlik qurşaqlarından ibarət geniş və münbit boz-şabalıdı torpaq tipinə, mülayim-subtropik iqlimə, bolsulu çaylara malik ecazkar bir bölgədir. Torpaq-iqlim şəraitinin əhəmiyyətli olması imkan verir ki, burada kənd təsərrüfatının bütün sahələrini (heyvandarlıq, əkinçilik, meyvəçilik, arıçılıq və s.) müvəffəqiyyətlə inkişaf etdirmək mümkün olsun. Məhz buna görədir ki, bütün dövrlərdə çoxsahəli oturaq əkinçilik, bağçılıq, maldarlıq bu bölgə əhalisinin
əsas məşğulluq sahələrindən olmuşdur. Xüsusilə Kiçik Qafqazın geniş ərazili yüksək alp çəmənlikləri və aran zonasının qış otlaqları köçürülən heyvandarlıq üçün əlverişli şəraitə malikdir.
Bir faktı qeyd etmək kifayətdir ki, işğaldan əvvəl respublika üzrə k\t məhsulları istehsalının
35-40%-i məhz bu bölgənin payına düşürdü. Lakin 30 ilə yaxın bir dövrdə erməni işğalçıları tərəfindən Qarabağda əsl ekoloji terror törədilmiş və bütün kənd təsərrüfatı infrastrukturu dağıdılmışdır.
Bölgədə kənd təsərrüfatı sahələrinin yenidən dirçəldilməsi və perspektivləri baxımıdan bəzi
təklifləri irəli sürürük.
- İşğaldan əvvəl bu bölgədə kənd təsərrüfatı sahəsində çalışmış mütəxəssislərin bilik və bacarığından maksimum istifadə olunmalıdır;
- Torpaq-iqlim şəraitinin elmi, innovativ üsullarla monitorinqi əsasında torpaqların təyinatı
düzgün müəyyənləşdirilməlidir;
- Xalq seleksiyası nəticəsində yaradılmış yerli, çox qiymətli meyvə-tərəvəz və üzüm sortları
bərpa edilməklə intensiv texnologiyalarla becərilməyə cəlb olunmalıdır;
- Növbəli əkin sistemi tətbiq edilməlidir;
- İşğaldan əvvəl fəaliyyət göstərmiş kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı zavodları, aqrar sənaye müəssisələri yenidən yaradılmalıdır;
- Əhalinin məskunlaşmasını və kənd təsərrüfatı işlərinə cəlb edilməsini sürətləndirmək baxımından dövlət təchizat sistemi obyektiv şəkildə qurulmalıdır;
- Meliorasiya və irriqasiya sistemləri yaradılmalıdır;
- Bölgə üçün qeyri-ənənəvi kənd təsərrüfatı sahələri olan “örtülü sahə” tərəvəzçiliyi, balıqçılıq
və arıçılıq sahələrinin inkişafı istiqamətində də tədbirlər görülməlidir.
Beləliklə, işğal edilmiş ərazilərdə elə bir sistem qurulmalıdır ki, həm bölgə əhalisinin məşğulluğu maksimum təmin edilsin, həm də ölkənin daxili bazarının xaricdən asılılığının minimuma endirilməsi üçün məhsul bolluğu yaradılsın.
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QARABAĞDA HEYVANLARDA HELMİNTOFAUNANIN FORMALAŞMASININ
SƏCİYYƏVİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ
Saleh Məhərrəmov
Naxçıvan Dövlət Universiteti
Heyvanlarda helmintofaunanın formalaşması zonanın abiotik və biotik amillərindən asılıdır.
Abiotik amillər kimi havanın temperaturu, isti günlərin davametmə müddəti, ərazinin günəş şüaları
ilə şüalanma dərəcəsi, nəmlik, torpağın temperaturu, bitki örtüyü, tərkibi – mineral, turş maddələrin
miqdarı, şoranlaşma dərəcəsi helmintlərin yumurta və sürfələrinin və onların aralıq sahiblərinin xarici mühitdə yayılmasında xüsusi rol oynayır. Biotik amillər dedikdə zonanın bütün canlılar aləmi
nəzərdə tutulur.
Müəyyən ekoloji ərazilərdə heyvanların helmintofaunasının formalaşması zonadakı su mənbələrinin, otlaqların, ətraf mühit obyektlərinin ekoloji-parazitoloji qiymətləndirilməsi, helmintoz invaziya törədicilərinin dövriyyəsində onlarının rolunun müəyyən edilməsi olmaqla elmi və praktik
əhəmiyyət daşıyır.
Qarabağın təbii-iqlim amillərini kənd təsərrüfatı və çöl heyvanlarının, quşların parazitlərinin
inkişafı üçün əlverişli hesab etmək olar. İsti yay, atmosfer yağıntıları və nisbətən yumşaq qış helmintlərin xarici mühitə tökülən yumurta və sürfələrinin, eyni zamanda biohelmintlərin aralıq və əlavə sahiblərinin dövriyyəsinə və invaziyanın xarici mühitdə qalmasına əlverişli şərait yaradır. Yüksək dağlıq ərazilərin otlaq sahələri invaziyanın inkişafı üçün əlverişli olmasa da, aran ərazilərdə yoluxmuş heyvanlar alp, subalp çəmənlikləri çirkləndirir. Düzənlik ərazilərin ekoloji amilləri trematodların, dikroseliaların, monieziaların, strongilyatların xaricə tökülən yumurta və sürfələrinin, eyni
zamanda biohelmintlərin aralıq, əlavə sahiblərinin inkişafı üçün əlverişlidir.
Qarabağ zonasının helmintofaunasını yenidən işləmək məqsədilə heyvanlardan təzə kal nümunələri götürüb yumurta və sürfələrinə görə müayinə etməklə yanaşı, torpaq, bitki, su, yem nümunələri, eyni zamanda aralıq və əlavə sahibləri də toplayıb helmintoovoskopiki, helmintolyarvoskopiki üsullarla analiz etmək lazımdır. Helmintlərin növ tərkibini müəyyən etmək üçün məcburi, istifadə
üçün kəsilmiş heyvanlardan götürülən helmintlər təyinedicilər vasitəsilə orqanoleptik və mikroskopik müayinə edilməli və bununla da zonanın helmintoloji cədvəli tərtib edilməlidir. Eksperimentlərin nəticələri müxtəlif müasir proqramlarla statistik işlənməlidir.
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QARABAĞDA HERONTOLOJİ TƏDQİQATLAR: MÖVCUD VƏZİYYƏT
VƏ İNKİŞAF PERSPEKTİVLƏRİ
Ulduz Həşimova1*, Sevinc Hüseynova1, Yeganə Bayramova1, Azadə Ələkbərova2, Natavan
Kərəmova1, Çingiz Qasımov1, Fərhad Rüstəmov1
1

AMEA-nın akademik Abdulla Qarayev adına Fiziologiya İnstitutu
2

Azərbaycan Tibb Universiteti

Uzunömürlülər diyarı kimi tanınan Azərbaycanda mütəxəssislər tərəfindən qocalmanın fizioloji, biokimyəvi və molekulyar-genetik mexanizmlərinin tədqiqi, müasir beynəlxalq praktikaya
əsaslanan fundamental tibbi-bioloji tədqiqatların aparılması üçün unikal imkanlar olduğundan ölkəmiz daim qocalmanın müxtəlif aspektlərini araşdıran tədqiqatçıların diqqət mərkəzində olmuşdur.
Azərbaycanda ilk kompleks herontoloji tədqiqatlar 1981-1989-cu illərdə “Yüksək uzunömürlülük
indeksi ilə fərqlənən xalqların və etnik qrupların kompleks bioloji-antropoloji və sosial-etnoqrafik
tədqiqi” Sovet-Amerika beynəlxalq tədqiqat proqramı çərçivəsində həyata keçirilmişdir. Bu tədqiqatların nəticələri aktiv qocalığın təmin edilməsində genetik və mühit faktorlarının, cəmiyyətin nikah-ailə strukturunun xüsusiyyətlərinin, həyat tərzinin, qidalanma rejiminın və digər bioloji-sosial
faktorların roluna dair mövcud biliklər bazasını əhəmiyyətli dərəcədə genişləndirməyə imkan yaratmışdır. Demoqrafik araşdırmalar göstərmişdir ki, ölkə üzrə ən yüksək uzunömürlülük indeksi, o
cümlədən fərdi uzunömürlülük rekordu Qarabağda müşahidə olunur.
2015-ci ildən başlayaraq, Azərbaycanda herontoloji tədqiqatlar ölkə ərazisində xüsusi multidissiplinar elmi layihə çərçivəsində yenidən bərpa edilmişdir. Layihənin tərkib hissəsi kimi, əhalinin 2016-ci ildə siyahıya alınmasına dair rəsmi statistik məlumatlar əsasında bütün inzibati rayonlar
üzrə uzunömurlülük indeksləri hesablanmış və olkə üzrə üzünömürlülüyün coğrafiyası araşdırılmışdır. Araşdırmalar göstərir ki, ölkədə uzunömürlülük populyasiya fenomeni kimi ayrı-ayrı rayonlarda
müxtəlif səviyyələrdə müşahidə olunur və rayonlararası fərqlər kifayət dərəcədə qabarıq olaraq 3,453,8‰ kimi geniş bir diapazonda dəyişir. Sovet dövründə aparılmış tədqiqatlarda olduğu kimi, ən
yüksək uzunömürlülük indeksləri Qarabağın bəzi rayonlarında, xüsusilə Şusada və Xocavənddə
müşahidə edilir. Qeyd olunmalıdır ki, 2016-cı ildə ölkədə əhalinin siyahıya alınması zamanı Qarabağ əhalisi məlum səbəblərə görə, öz tarixi torpaqlarında deyil, işğaldan sonra məskunlaşdıqları
yerlərdə qeydə alınmışlar. Tərəfimizdən aparılan araşdırmalar göstərir ki, uzun müddət köçkün həyatı yaşayan qarabağlılar öz təbii potensialını əhəmiyyətli dərəcədə qoruyub saxlaya bilmişlər. Qarabağdan olan məcburi köçkün uzunömürlülərdə mərkəzi sinir sisteminin funksional fəallıq səviyyəsinin tədqiqi də onların fərqli ekoloji şəraitdə yaşadıqlarına baxmayaraq, güclü adaptiv potensiala
malik olduqlarından xəbər verir. Başqa sözlə, həmin rayonların əhalisi yaşayış yerini və məişət şəraitini dəyişdiyi 30 ilə yaxın bir müddətdə belə uzunömürlülük potensialını itirməmişdir. Bu fenomenin mexanizmləri haqqında müxtəlif mülahizılər irəli sürmək olar, lakin şübhəsiz ki, bu, yaşama
müddətinin həddinin kodlaşdırılmasında genetik amillərin rolunu bir daha vurğulayır.
Ümümilikdə, Qarabağda uzunömürlülüyün tarixi-regional xarakterli olduğu da nəzərə alınmaqla, demək olar ki, uzunömürlülüyün populyasiya səviyyəsində təmsil olunduğu rayonlarda bu
fenomeni təmin edən mexanizmlər, yaşla əlaqədar yaranan somatik və psixoloji problemləri ləngidə
bilən, fizioloji qocalmanı “dəstəkləyən”, tarixən formalaşan bir genomun mövcudluğu ilə bağlıdır.
Bu baxımdan, ölkənin ən yüksək uzunömürlülük indeksli bölgəsi olan Qarabağda geniş miqyaslı
genetik-populyasiyon tədqiqatların aparılması qocalmanın əsasında duran fizioloji və genetik-molekulyar mexanizmlərin üzə çıxarılmasına böyük töhfə verə bilər.
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İŞĞALDAN AZAD OLUNMUŞ ƏRAZİLƏRİN KURORT POTENSİALI
Nizami Nəbiyev, Sevda Nəsrullayeva, Rəna Musayeva*
TƏBİB-in Elmi-Tədqiqat Tibbi Bərpa İnstitutu
Azərbaycanın müalicəvi-mineral suları əsasən Kəlbəcər və Laçın zonalarında yerləşir. Keçən
əsrin 90-cı illərinə qədər, Azərbaycan Elmi Tədqiqat Tibbi Bərpa İnstitutunun əməkdaşları tərəfindən bu suların fiziki və kimyəvi xüsusiyyətləri öyrənilmiş və balneoloji cəhətdən dəyərləndirilmişdir. Laçın və Kəlbəcər rayonlarında olan 63 bulaqdan öz fiziki və kimyəvi xüsusiyyətlərinə görə İstisu (Kəlbəcər rayonu) və İlıqsu (Laçın rayonu) daha çox əhəmiyyət kəsb edir. Yuxarı İstisu, Aşağı
İstisu, Bağırsaq yataqlarının çox böyük müalicəvi- balneoloji təsirə malik mineral suları Kəlbəcərə
dünya şöhrəti qazandırmışdır. Bağırsaq bulaqlarının temperaturu 16-48oC arasında dəyişir. Bu bulaqların minerallaşma dərəcəsi 7q/l-ə qədərdir. Bağırsaq bulaqları karbonlu, hidrokarbonatlı, xloridli, natrium-sulfatlı sulara aiddir. Tutxun çayı boyunca yerləşən İstisu mineral suları 23 bulaqdan
ibarətdir. Bulaqların temperaturu 22-58oC arasında dəyişir, minerallaşma dərəcəsi 8 q/l-ə qədər çatır. İstisu bulaqlarındaki sular Bağırsaq bulaqlarındaki sularla eyni tiplidir. Kəlbəcər rayonunda yerləşən Aşağı İstisu bulaqlarının temperaturu 16-37oC arasında dəyişir. Minerallaşma dərəcəsi 6 q/l-ə
yaxındır. İstisu bulağındakı mineral sular öz xüsusiyyətlərinə görə müalicəvi içməli sular qrupuna
aiddir. Sularda olan yüksək radioaktivlik, tərkibində böyük miqdarda karbon qazının, çoxlu sayda
müxtəlif mikroelemetlərin olması, termal xüsusiyyətləri və s. bu suların balneoloji effektini daha da
artırır. Bu sular balneoloji xüsusiyyətlərinə görə sinir sistemi, mədə-bağırsaq, oynaq-hərəkət aparatı,
qara ciyər və öd yolları, böyrək, maddələr mübadiləsinin pozulması xəstəliklərinin müalicəsində istifadə olunur. İstisu bulaqları Çexiyanın məşhur Karlovı Varı kurortunun analoqudur. Qeyd edək ki,
Yer kürəsindəki müalicəvi suların hər növünə bu ərazidə rast gəlinir.
30 ilə yaxın işğal altında olan Qarabağ torpaqlarında tədqiqatların aparılması mümkün olmamışdır. Hazırda Elmi-Tədqiqat Tibbi Bərpa İnstitutu işğaldan azad olunmuş ərazilərdə elmi tədqiqatların davam etdirilməsini planlaşdırır, zəngin unikal təbii müalicəvi sərvətlərin müasir səviyyədə
bərpa olunması, regionda sanator-kurort mərkəzinin yaradılması üçün məqsədyönlü, elmi cəhətdən
əsaslandırılmış layihələrin hazırlanması üzərində iş aparır.
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QARABAĞDA SPELOTURİZMİN İNKİŞAF ETDİRİLMƏSİ İMKANLARI
Zaur İmrani, Günəş Ağakişiyeva
AMEA-nın Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu
Qarabağ və onun ətrafındakı bir sıra inzibati rayonlar 1988-1993-cü illər ərzində ekstremist
erməni silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunmuşdur. Azərbaycan ərazilərinin erməni ekstremist
qüvvələri tərəfindən işğalı ölkəmizin təbii ehtiyatlarına, xammal bazasına, eləcə də iqtisadiyyatın
bütün sahələrinə böyük ziyan vurmuş, sosial infrastruktur dağıdılmış, ölkənin nəqliyyat əlaqələri
pozulmuşdur. 2020-ci ildə 44 günlük müharibə nəticəsində ərazilərimiz işğaldan azad olunmuşdur.
Bununla da Qarabağ və onun ətarfındakı inizibati rayonlar yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoymuşdur. Regional iqtisadi inkişaf baxımından burada turizm sektorunu dirçəltmək üçün böyük potensial
imkanlar vardır. Çünki işğaldan azad olunmuş ərazilər təbii turizm ehtiyatlarına, əlverişli relyefinə
və tarixi abidələrinə görə respublikamızda seçilən regionlardan biridir.
Ölkəmizdə son illər turizmin inkişafı istiqamətində bir çox işlər görülmüş, bir sıra layihələr
icra olunmuşdur. Lakin Azərbaycanın ən böyük turizm potensialına malik olan Qarabağ və ətraf inzibati rayonları bu proseslərdən təcrid olunmuşdur. Sovet dövründə Qarabağ kurort-rekreasiya imkanlarına görə Azərbaycanın turizm mərkəzi hesab olunurdu. Belə ki, Şuşada coxlu sayda sanatoriyalar və pioner düşərgələri fəaliyyət göstərirdi. Şuşa şəhərində ilk istirahət evi 1936-cı ildə istifadəyə verilmişdir. Bundan başqa, Şuşa şəhərində 1316 yerlik Şuşa sanatoriya kurort birliyi, 130 yerlik
“Şəfa” turist bazası, Ağdam rayonunun Gülablı kəndində 100 yerlik, Şelli kəndində 50 yerlik, Şahbulaq kəndində 40 yerlik müalicə istirahət mərkəzləri fəaliyyət göstərmişdir. Kəlbəcər inzibati rayonunda yerləşən müalicə-balneoloji təsirə malik olan İstisu mineral su yatağının bazasında sanatoriya
müəssisəsi fəaliyyət göstərirdi.
Qeyd etdiyimiz bu üstünlüklərlə yanaşı, Qarabağın speloturizm potensialı da böyükdür. Məlumdur ki, speleoturizmin əsas xüsusiyyətlərinə mağaraların müxtəlif relyef formaları ilə şərtlənən
yeraltı marşrutların çətinliyi və aşağı temperaturda havanın yüksək nisbi rütubəti (100%-ə qədər)
aiddir. Speleoturizm turistdən fiziki güc, dözümlülük, çeviklik, yerin altında təhlükəsizlik üçün bütün mümkün vasitə və sığorta imkanlarından istifadə bacarığı, həmçinin üzmək və qayaya dırmanma bacarıqları tələb edir. Speleoturun marşrutu üst qat və yeraltı olmaqla, 2 hissədən ibarətdir.
Marşrutun birinci hissəsinin çətinliyi, keçilmə şəraiti və davamlılığı mağaranın yerləşmə ərazisindən, yəni yaşayış məntəqələrindən uzaqlığından və ilin fəslindən asılıdır. Marşrutun ikinci hissəsi
isə bir neçə çətinlik kateqoriyası ilə xarakterizə edilir ki, bu da mağaranın uzunluğu, relyef formaları və iqlim şəraiti ilə müəyyən olunur. Speleotura çıxmamışdan əvvəl maraqlı və münasib ekskursiya ərazilərinin göstərildiyi marşrutlar hazırlanır.
Qarabağda speloturizmi inkişaf etdirmək üçün potensial imkanlara Şuşa mağarası, Azıx mağarası, Tağlar mağarası, Zar mağarası, Qaranlıq kaha mağarası, Bayqara mağarası, Hoçaz mağarası,
Xan mağarası, Qaxal mağarası və s. aid edilə bilər. Bunlardan Şuşa mağarası, Azıx mağarası və
Tağlar mağarasının morfologiyası (uzunluğu, eni, hündürlüyü), meteoroloji (temperatur, rütubət) və
hidroloji rejimi (quru, nəm) elmi baxımdan öyrənilmiş, onlardan turizm məqsədilə istifadə imkanları dəyərləndirilmişdir. Lakin digər mağaraların da öyrənilməsinə, onlardan turizm məqsədilə istifadəyə və speloturizm marşrutlarının təşkilinə ehtiyac duyulur.
Ümumiyyətlə, mağaralar malik olduqları təbii və mədəni dəyərləri ilə yanaşı, onlardan turizm
baxımından istifadənin genişləndirilməsinə və speleoturizmin inkişafına yönəldilən tədbirlər dövlətin dəstəyi ilə həyata keçirilməli, bu səpkidə yeni layihələr işlənilməli və həyata keçirilməlidir:
 mağaralarda elmi-tədqiqat işləri aparılmalı, onların dəyəri müəyyən edilərək, istər tarixi, istərsə də mədəni əhəmiyyəti önə çıxarılmalı və turizm məqsədilə istifadə edilməlidir;
 mağaraların yaxınlığında turizm mərkəzləri və piknik yerləri yaradılmalı, yol-nəqliyyat infrastrukturu yaxşılaşdırılmalıdır;
 mağaralar hər bir turistin istifadə edə biləcəyi vəziyyətə gətirilməli, hərəkət nişanları qeyd
edilməli, bələdçilərin fəaliyyəti təşkil edilməlidir.
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QARABAĞ BÖLGƏSİNİN ARXEOBİOLOJİ TƏDQİQİ
Nurməmməd Mustafayev
AMEA-nın Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu
Tarixən İpək Yolu kimi böyük əhəmiyyətə malik ticarət yolunun üzərində yerləşən Azərbaycan
eyni zamanda daha 13 dünya dövlətini birləşdirən Beynəlxalq Şimal-Cənub Nəqliyyat Dəhlizinin kəsişməsində yerləşərək, onun özəyini təşkil edir. Ticarət əlaqələri, müharibələr və böyük tarixi köçlər –
miqrasiyalar ölkəmizin mədəni-tarixi irsinin formalaşmasına güclü surətdə təsir edərək dərin izlər
qoymuş, həm bu irsin, həm də bu irsin daşıyıcıları olan böyük xalqımızın genefondunun da həddən artıq zənginləşməsinə səbəb olmuşdur. Resuplikamızın belə qədim tarixə və zəngin mədəniyyətə malik
bölgələrindən biri də Qarabağ bölgəsidir.
Respublika ərazisində aparılan arxeoloji qazıntılara əsasən güman edilir ki, Azərbaycan ərazisində “müasir” insanların məskunlaşması üst paleolit dövründə, yəni ~40000 il bundan əvvəl başlamışdır. Bizim tərəfimizdən Azərbaycan populyasiyasında Y-xromosomun polimorfizminin tədqiqi
nəticəsində aşkarlanan Y-DNT haploqrupların yaşları bu məskunlaşmanın bir qədər də əvvəl, yəni
~60000-48000 il bundan öncəyə aid olmasından xəbər verir. Belə ki, indiki Xocavənd rayonu ərazisində yerləşən qədim insan məskənlərindən biri olan Mustye mədəniyyətinə aid Tağlar mağarasında
qədim insanların ~64000-24000 il bundan əvvəl yaşaması faktı da bu fikri təsdiqləyir. Xocavənd rayonu ərazisində yerləşən və dünyanın ən qədim insan məskənlərindən (düşərgələrindən) biri sayılan
Azıx mağarasından tapılan və preneondertal tipli “azıxantrop” adlı ibtidai insana aid olması güman
edilən alt çənə sümüyü isə bu ərazidə ibtidai insan məskənlərinin yaşının ~350-400(450) min il bundan əvvələ gedib çıxdığına dəlalət edir. Burada tapılan bəzi artefaktların yaşı orta və alt paleolitə qədər gedib çatır. Ümumilikdə Azıx mağarasında mövcud olan təbəqələrdən əldə olunan artefaktlarla
Olduvay, Quruçay, Aşel və Mustye mədəniyyətləri dövründə burada yaşayış olması müəyyən edilmişdir. Bunu müxtəlif illərdə mağaranın 10 təbəqəsində aparılan sonrakı arxeoloji tədqiqatlar da təsdiqləmişdir. Güman edilir ki, bu ərazidə ibtidai insanın yaşayışı ~2,7(2,6)-1,2(1,0) milyon il bundan
əvvəl də mövcud olmuşdur. Təkcə Qarabağ deyil, Azərbaycanın digər yerlərində də bu yaşayış tarixin
sonrakı dövrlərində də (Orinyak, Soylutre, Madlen, Azil, Mezolit, Neolit, Kür-Araz və Boyalı qablar
mədəniyyətləri) davam etmişdir. Bunu Şuşa, Dağtumas, Əshabi-Kəhf və s. mağaralar, Araz, Arpaçay,
Tərtərçay, Zuvandçay, Acınohur və s. çay vadiləri, Şomutəpə, Babadərviş, Şonqar və s. bu kimi onlarla ərazilərdə yerləşən qədim yaşayış məskənlərindən tapılan maddi mədəniyyət nümunələri (alətlər,
silahlar, müxtəlif qablar, geyim və bəzək vasitələri, məişət əşyaları və s.) də sübut edir.
Bu gün Qarabağ ərazisi erməni işğalçılarından tam azad edilmiş və xalqımız Qarabağa “böyük
qayıdış” ərəfəsindədir. Bu ərəfədə bütün Azərbaycan xalqının, Qarabağ sakinlərinin, o cümlədən alim
və mütəxəssislərimizin qarşısında bir sıra ciddi məsələlər durur. Xüsusi qəbul edilən dövlət proqramları bölgədə mənfur düşmən tərəfindən tamamilə dağıdılmış təsərrüfat və yaşayış strukturlarının bərpası ilə yanaşı, bölgənin tarixi-mədəniyyət abidələrinin yenidən qeydiyyatı, bərpası və qorunması üzrə
tədbirlərin işlənib hazırlanmasını da zəruri edir. Babalarımızdan qalan bu zəngin irsin bizə məxsusluğunu sübut etmək üçün bölgədə kompleks və məqsədyönlü arxeoloji araşdırmalar aparılmalı, tədqiqatlara müasir, daha dəqiq və informativ olan spektroskopik, kimyəvi və molekulyar bioloji metodlar
və texnologiyalar cəlb olunmalı, Qarabağ əhalisinin müxtəlif aspektlərdə genetik tədqiqinə xüsusi yer
verilməlidir.
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AZƏRBAYCANIN İŞĞALDAN AZAD OLUNMUŞ TORPAQLARI:
PROBLEMLƏR, BƏRPA, SƏMƏRƏLİ İSTİFADƏ VƏ GİS ƏSASINDA
XƏRİTƏLƏŞDİRMƏ
Qərib Məmmədov
AMEA-nın Rəyasət Heyəti
İşğaldan azad olunmuş torpaqlar Mil-Qarabağ, Arazboyu, Laçın-Qubadlı, Dağlıq Qarabağ
qiymət (kadastr) rayonlarına aiddir və ümumi sahəsi 12,22 min kvadrat kilometr təşkil edir. İşğal
dövründə torpaqların Qarabağda mövcud olmuş 7 kateqoriyası vandalcasına dəyişdirilmişdir. İşğalçılar torpaqların hüquqi rejimini və məqsədli təyinatını pozmuş və torpaqlardan ancaq əkinçilik, o
cümlədən narkotik bitkilərin yetişdirilməsi üçün istifadə etmişlər. İşğala qədərki dövrdə bu ərazilərdə mövcud olmuş torpaq kateqoriyalarının sahəsi aşağıdakı kimi olmuşdur: 1. kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar (336.742 ha); 2. yaşayış məntəqələrinin torpaqları (5.592 ha); 3. sənaye, nəqliyyat,
rabitə, müdafiə və digər kateqoriyadan olan torpaqlar; 4. xüsusi qorunan ərazilərin torpaqları
(43.947 ha); 5. meşə fondu (246.187 ha); 6. su fondunun torpaqları (19.800 ha); 7. ehtiyat fondu torpaqları (3.083 ha).
İlk növbədə qısa zamanda torpaqların hüquqi rejimi bərpa olunmalı, torpaq kateqoriyalarının
arealları və sərhədləri dəqiqləşdirilməli və 3 mülkiyyət forması (dövlət, bələdiyyə və xüsusi mülkiyyət) yaradılmalıdır. Bu prosesdə yenidən qurulması nəzərdə tutulmuş yeni infrastruktur şəhər və
kənd yaşayış məntəqələrinin bərpası məqsədilə hazırlanacaq baş planlarda mütləq nəzərə alınmalıdır. Hər bir inzibati ərazi dairəsi və bələdiyyə ərazisinin (torpaq islahatı keçirilməsi məqsədilə keçmiş təsərrüfatların) irimiqyaslı yerquruluşu planları hazırlanmalıdır. Bütün bu işlərin icrasını təmin
etmək məqsədilə yerquruluş çöl tədqiqatlarına təcili surətdə başlanılmalıdır. Torpaqların kateqoriyalarının, məqsədli təyinatlarının (uqodiyaların) arealı müəyyənləşdirilməli və sərhədlərin dəqiqləşdirilməsi məqsədilə yerquruluş çöl işləri həyata keçirilməlidir. Bölgənin torpaqlarının iri miqyaslı torpaq tədqiqatlarına cəlb edilməsi ilə bu ərazilərdə antropogen təsirlər nəticəsində baş vermiş dəyişikliklər (külək və su eroziyası, texnogen pozuntular, səhralaşma) elmi cəhətdən öyrənilməlidir. Münbitliyin azalması səbəbləri elmi baxımdan araşdırılmalı və onun bərpası məqsədilə təkliflər və tövsiyələr verilməlidir. İnzibati-ərazi dairələrinin və bələdiyyələrin 1:10.000 (dağlıq ərazilərdə 1:25.000)
miqyasında yeni elektron torpaq xəritələri və bonitet kartoqramları hazırlanmalıdır. Torpaq bonitirovkası tədqiqatlarında torpağın əsas qida maddələri ilə təmin olunması, strukturu, qranulometrik
tərkibi, eroziya proseslərinin intensivliyi tədqiq edilərək, bu göstəricilər bonitet ballarının hesablanmasında əsas götürülməlidir. Aqroekoloji qiymətləndirmədə isə torpaq, iqlim və relyefin elementləri öyrənilməklə aqroekoloji xəritələr hazırlanacaqdır.
İşğaldan azad olunmuş ərazilərin dağlıq hissəsində yuyulmuş qəhvəyi dağ-meşə, tipik qəhvəyi
dağ-meşə, bozqırlaşmış qəhvəyi dağ-meşə, mədəniləşmiş qəhvəyi dağ-meşə, tünd dağ-boz qəhvəyi,
adi dağ-boz qəhvəyi, tünd dağ-şabalıdı, tipik qonur dağ-meşə, tipik qəhvəyi dağ-meşə, karbonatlı
qəhvəyi dağ-meşə, yuyulmuş qəhvəyi dağ-meşə, bozqırlaşmış dağ-qəhvəyi, açıq dağ boz-qəhvəyi,
dağ boz-qəhvəyi torpaqları, düzən və dağ ətəyi hissəsində isə tünd boz-qəhvəyi, subasar çəmən-meşə (tuqay), adi boz-qəhvəyi, çəmən boz-qəhvəyi, açıq boz-çəmən, boz-çəmən, subasar-çəmən, açıq
boz-qəhvəyi, açıq boz, boz, bataqlı-çəmən, ibtidai boz, tünd şabalıdı, adi şabalıdı, qədimdən suvarılan şabalıdı, çəmən-şabalıdı, tünd boz, suvarılan boz, subasar-çəmən (allüvial-çəmən) torpaq tip və
yarımtipləri yayılmışdır.
Bu torpaqlarda tez bir zamanda rekultivasiya tədqiqatıları aparılmalı və torpaqlar əkin dövriyyəsinə qaytarılmalıdır.
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QARABAĞ KƏHRİZLƏRİNIN TƏDQIQI, BƏRPASI, İSTİFADƏ PERSPEKTİVLƏRİ
Əlövsət Quliyev
AMEA-nın Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu
İşğaldan azad edilmiş torpaqların tədqiqi və keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi məsələləri aqrar
sahəyə aid elmi fəaliyyətlə məşğul olan alimlərin üzərinə mühüm vəzifələr qoyur.
Azərbaycan xalqının tarixi irs abidələrindən olan kəhrizlər quraq zonalarda ən etibarlı su mənbəyi kimi ta qədimdən istifadə edilməkdədir. Kəhriz ilin bütün fəsillərində, əhalini içməli və suvarma suyu ilə təmin edən, dərin mühəndis elmi təcrübəsinə əsaslanan mürəккəb hidrоteхniкi qurğudur. Dünyanın 40-dan çox ölkəsində kəhrizlərdən istifadə olunur.
Əldə olunan məlumatlara görə, Azərbaycanda keçən əsrin əvvəllərində 2500-dən çox kəhrizdən istfadə edilmişdir. 1938-ci ildə rəsmi dövlət qeydiyyatı altında 885 кəhriz içməli su və suvarma
mənbəyi kimi əhaliyə xidmət etmişdir. Kəhrizlərin cəm halda su sərfi 13,354 m3/san, il ərzindəki
suyun həcmi 420 mln. m3 həcmində olmuşdur. ХХ əsrin əvvəllərinə qədər Bakı, Gəncə, Bərdə,
Naxçıvan, Ordubad və digər şəhərlərin, 200-dən çox kənd yaşayış məntəqəsinin su təchizatında
kəhrizlər mühüm rol oynamışdır.
Ölkə Prezidentinin və rəşadətli ordumuzun iradəsi hesabına işğaldan azad olunmuş Qarabağ
torpaqlarında 332 kəhrizə sahib çıxmaq bu gün qarşımızdakı hədəflərdən biridir.
Ötən 30 il ərzində kəhrizlərin vəziyyətinə dair heç bir məlumat əldə edilməmişdir. Kəşfiyyat
materiallarından məlum olmuşdur ki, müharibə dövründə bir çox kəhrizlərin quyularına həlak olmuş insanların cəsədləri atılmışdır. Hazırkı məlumatlara görə, mövcud kəhrizlər baxımsızlıq üzündən tamamilə yarasız vəziyyətə düşmüşdür.
Qeyd etmək istərdik ki, Naxçıvanda yerləşən rus ordusu ölkəni tərk edərkən hərbi hissənin yaxınlığındakı Əliabad kəhrizinin quyularından 288 ədəd tank əleyhinə mina, top və minomyot mərmiləri çıxarılaraq zərərsizləşdirilmişdir. Eləcə də rus ordusunun 1980-ci illərdə Əfqanıstanda apardığı müharibədə kəhrizlər cox vacib strateji obyekt kimi özünü təsdiq etmişdir. Bunu anlayan ermənilər Qarabağ ərazilərində adi yerləri münalamaqla yanaşı, heç vaxt kəhrizlərin minalanmasından
vaz keçməmişlər.
Beləliklə, düşmənin mənfur və alçaq niyyətlərindən xilas olmaq üçün öncə kəhriz və onun
üzərində olan quyular ciddi yoxlanışdan keçirilməlidir. Əks halda xətadan qurtulmaq mümkünsüzdür. Bütün bu deyilənər bizə əsas verir ki, Cəbrayıl rayonunda 111, Füzuli rayonunda 71, Ağdam
rayonunda 98 kəhriz və onların üzərində olan 5773 baxış quyularında ciddi yoxlamalar və tədqiqatlar aparılmalıdır. Adları çəkilən rayonlarda kəhrizləri bərpa edə bilsək, il ərzində 100 milyon m3dən çox ekoloji təmiz su əldə etmək olar.

117

“Qarabağın biomüxtəlifliyi, torpaq və su ehtiyatları: keçmişi, bugünü və gələcəyi” mövzusunda onlayn konfrans

GİS VƏ PEYK TEXNOLOGİLARINDAN İSTİFADƏ ETMƏKLƏ İŞĞALDAN AZAD
EDİLMİŞ TORPAQLARIN KƏND TƏSƏRRÜFATI BİTKİLƏRİNƏ YARARLILIQ
VƏZİYYƏTİNİN ELMİ TƏHLİLİ
Amin İsmayılov1*, Fikrət Feyziyev2
1
2

AMEA-nın Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Xidmətlər Agentliyi

Müzəffər Azərbaycan ordusu Qarabağ və ətraf rayonları işğaldan azad etdikdən sonra həmin
ərazilərdə tədqiqat işlərinin aparılmasına geniş imkan yaranmışdır. İşğaldan azad olunmuş ərazilərin
unikal torpaq örtüyünün müasir metod və yanaşmalardan istifadə edilməklə tədqiq olunması ölkəmizin ərzaq təhlükəsizliyi üçün aktual məsələlərdəndir. Torpaqlardan dayanıqlı istifadə torpaq ehtiyatlarından yüksək məhsul almaqla yanaşı, eyni zamanda torpağın fiziki, kimyəvi və bioloji göstəricilərinin qorunmasını ön planda tutur. Torpaqların kənd təsərrüfatına yararlılığının təhlili onların istifadə üçün potensialının qiymətləndirilməsi prosesidir və müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri altında
torpağın xüsusiyyətlərinin bitki xüsusiyyətləri ilə müqayisəli təhlilindən ibarətdir. Bu qiymətləndirmə müəyyən bir torpaq sahəsinin potensial imkanları və məhdudiyyətləri haqqında məlumat verərək, torpağın optimal istifadəsini önə çıxarır. Torpağın kənd təsərrüfatına yararlılıq analizi çoxtərəfli
yanaşmadan istifadə olunmaqla aparılmalıdır. Hazırda CİS və məsafədən zondlama texnologiyası
mütərəqqi üsullarla torpağın kənd təsərrüfatına yararlığını daha dəqiq müəyyənləşdirməyə imkan
verir. Torpaqların kənd təsərrüfatına yararlığının müəyyənləşdirilməsi üçün bir sıra meyarlar nəzərdən keçirilməlidir. Tədqiqat işinin həyata keçirilməsində əsas məqsədlər aşağıdakılardır:
Tədqiqat obyektinin torpaq-iqlim şəraitinə uyğun, ölkə üçün strateji əhəmiyyət kəsb edən
kənd təsərrüfatı bitkilərinin becərilməsi və yüksək məhsul alınması üçün torpaqların yararlılıq analizinin aparılması;
Azərbaycan torpaq tədqiqatlarının dünya elminə inteqrasiyasına dəstək və torpaq verilənlərinin qlobal torpaq əməkdaşlıq platformasına harmonizasiyası;
Torpaq ehtiyatlarının səmərəli və davamlı istifadəsini təmin etmək üçün müasir elmi bazaya
əsaslanan torpaq tədqiqatlarının aparılması;
CİS və məsafədən zondlama texnologiyasından istifadə etməklə torpaqların kənd təsərrüfatına
yararlılığının müəyyənləşdirilməsi, torpaqların təyinatı üzrə istifadəsinin təmin edilməsi və bu yolla
torpaq ehtiyatlarından səmərəli və dayanıqlı istifadənin təşkili;
Yanaşmamızda istifadə olunan metodika CİS bazasına və məsafədən zondlama texnologiyasına əsaslandığı üçün aşağıda göstərilən məlumat bazasının formalaşdırılması planlaşdırlır:
- 1:100000 miqyasında torpaq xəritəsi (AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutunun xəritə fondu);
- Rəqəmsal Hündürlük Modeli (NASA-nın ASTERGDEM və SRTM modelləri)
https://earthexplorer.usgs.gov). Bu model əsasında ərazinin meylliliyi, baxarlılığı təhlil olunur;
- Peyk şəkilləri – Azersky peykindən əldə olunmuş 5 m dəqiqlikdə və Landsat 8 OLİ peykindən 30 m dəqiqliklə peyk şəkilləri;
- Tədqiqat obyektinin son 30 illik iqlim məlumatları (orta, maksimum və minimum temperaturlar internet mənbələrindən – http://worldclim.org).
CİS bazasında verilənlər analizinin Analitik İyerarxiya Prosesi metodu vasitəsilə aparılması
daha effektivdir. AHP metodunda hər bir problem üçün məqsəd, meyar, alt meyar və seçimlərdən
ibarət olan bir iyerarxik modeldən istifadə olunur. Qarabağın torpaq ehtiyatları haqqında müfəssəl
elmi biliklər və müvafiq tematik xəritələr torpaqlardan yüksək məhsul almaqla yanaşı, onlardan dayanıqlı istifadə olunmasını da təmin edir.
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ZƏNGİLAN RAYONU ƏRAZİSİNİN KOMPLEKS RADİOEKOLOJİ MONİTORİNQİ
Elimxan Cəfərov1*, Cəlal Nağıyev2, Famil Hümbətov1
AMEA-nın Radiasiya Problemləri İnstitutu
Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin Milli Nüvə
Tədqiqatlari Mərkəzi
1

2

Təqdim olunan materialda işğaldan azad olunmuş Zəngilan rayonu ərazisində Azərbaycan
Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi yanında Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin,
Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin Milli Nüvə
Tədqiqatlari Mərkəzinin, AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutunun və Azərbaycan Respublikası
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Nüvə Təhlükəsizliyi Agentliyinin əməkdaşları tərəfindən aparılmış
kompleks radioekoloji monitorinq işlərinin nəticələri öz əksini tapmışdır.
Radioekoloji monitorinq zamanı rayon mərkəzini, rayonun bütün kənd və qəsəbələrini əhatə
etməklə (mina və partlayıcı silah-sursat axtarışı həyata keçirilməmiş ərazilər istisna olmaqla) radiasiya fonunun təyininə dair ölçmə işləri aparılmış, ərazidən axan çaylardan su və dib çöküntüsü nümunələri, tikinti materialı kimi istifadə olunan daş karyerlərindən, ərazinin əkinaltı torpaq sahələrindən nümunələr götürülmüşdür. Rayon ərazisində fəaliyyət göstərən təşkilat və müəssisələrdə, dövlət
əhəmiyyətli obyektlərdə, o cümlədən Vejnəli qızıl zavodunun və inşası planlaşdırılan Zəngilan Hava limanının ərazisində əldəgəzdirilən cihazlarla radiometrik-dozimetrik ölçmə işləri aparılmış və
radioekoloji vəziyyət qiymətləndirilmişdir.
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İŞĞALDAN AZAD EDİLMİŞ ZƏNGİLAN RAYONU ƏRAZİSİNDƏ RADİOEKOLOJİ
RİSKLƏRİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ
Famil Hümbətov1, Səttar Məmmədzadə1, Gültəkin Aslanova1, Fərhad Səmədov2
1

AMEA-nın Radiasiya Problemləri İnstitutu
2
AR Fövqəladə Hallar Nazirliyi

Zəngilan rayonu qərbdə və şimal-qərbdə Ermənistan Respublikası, cənubda və cənub-şərqdə
isə İran İslam Respublikası ilə həmsərhəddir. 27 il Ermənistan tərəfindən işğal altında saxlanılan
Zəngilan rayonu ərazisinin bütün beynəlxalq norma və prinsiplər pozulmaqla amansızcasına istismarı nəticəsində ətraf mühit ciddi ekoloji təsirlərə və dəyişikliklərə uğramışdır. Rayon ərazisində
məqsədyönlü dəyişikliklər edilməsi, təbii sərvətlərin talanması, müharibə dövründə müxtəlif təyinatlı silah, sursat və hərbi texnikalardan istifadə olunması nəticəsində ərazi müxtəlif növ çirklənmələrin təsirinə məruz qalmış, ekoloji tarazlığın pozulması ilə mövcud su mənbələrinin çirklənməsi
üçün şərait yaranmışdır.
Bu tədqiqat işində işğaldan azad olunmuş Zəngilan rayonu ərazisində radioekoloji risklərin
qiymətləndirilməsi üçün təhlükəsizlik təminatı olan məntəqələrdə radiasiya fonu ölçmələri icra
olunmuş, Bəsitçay, Oxçuçay və Həkəri çaylarından su nümunələri götürülərək, su keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi üçün tədqiqatlar yerinə yetirilmişdir. Məlumdur ki, çay sistemlərində baş verən fiziki-kimyəvi proseslər su parametrlərindən asılı olaraq müxtəlif xarakterə malik olur. Odur ki, bu parametrlərin həm monitorinq, həm də elmi tədqiqatlar aparılması məqsədilə daimi nəzarətdə saxlanılması əhəmiyyətli hesab oluna bilər. Eyni zamanda, tədqiq olunan çayların içməli su mənbəyi kimi
istifadə potensialı onlarda kompleks analizlərin həyata keçirilməsini zəruri edən amillərdəndir.
Zəngilan rayonu ərazisində radioekoloji monitorinq zamanı qamma şüalanmanın ekspozisiya
dozasının gücünün ölçülməsi İndetiFİNDER-2 dozimetr-spektrometr vasitəsilə həyata keçirilmişdir.
Ölçmə işləri standart əməliyyat posedurunun tələbləri nəzərə alınmaqla icra olunmuş və müəyyən
nəticələr əldə edilmişdir.
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QARABAĞIN TORPAQ EHTİYATLARI, BƏRPA VƏ YAXŞILAŞDIRMA YOLLARI
Tacirə Aşurova
Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Xidmətlər Agentliyi
Ölkə Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə şanlı ordumuz doğma Qarabağ torpaqlarını erməni işğalçılarından azad edərək, öz zəfər tarixini yazdı. Prezident çoxsaylı çıxışlarında bu savaşın əsl məqsədini bir neçə cümlə ilə aydın ifadə etmişdir: "... Bu,
ədalət məsələsidir, bu, milli qürur məsələsidir və bu, beynəlxalq hüquq məsələsidir. Beynəlxalq hüquq və bütün beynəlxalq ictimaiyyət Dağlıq Qarabağı Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi kimi tanıyır.
Biz ədaləti bərpa edirik və biz BMT Təhlükəsizlik Şurasının 27 il ərzində kağız üzərində qalan qətnamələrini icra edirik”. Bütün bunlarla yanaşı, biz həm də regionun talan edilərək məhv olmaq təhlükəsinə məruz qoyulmuş qiymətli biomüxtəlifliyini xilas etmiş oluruq.
Artıq 30 ilə yaxındır ki, alimlərimiz Qarabağ bölgəsinin təbii bioloji müxtəlifliyi ilə yanaşı,
torpaq və su ehtiyatlarının, aqrobiomüxtəlifliyinin tədqiqi ilə də məşğul olmaq imkanından məhrumdurlar. İşğal nəticəsində ümumən kənd təsərrüfatı sisteminə və regionda aparılan aqrar tədqiqatlara ciddi ziyan dəymiş, mövcud imkan və resurslardan xalqımızın rifahı və bölgənin inkişafı naminə istifadə etmək mümkün olmamışdır.
Qarabağ bölgəsi təbii şəraitinin mürəkkəbliyinə görə respublikanın digər bölgələrindən fərqlənir. Bura Qarabağ silsiləsinin cənub-şərq ətəklərində yerləşən və cənubdan Araz çayına söykənən
Cəbrayıl, Füzuli rayonları, habelə onlara şimal və şimal-qərbdən birləşən Yuxarı Qarabağın Xocavənd, Şuşa, Xocalı, Ağdərə, eləcə də dağətəyi hissədə yerləşən Ağdam və Tərtər rayonları daxildir.
Bölgədə təbii komplekslərin qarşılıqlı əlaqəsi nəticəsində özünəməxsus torpaq örtüyünün tərkibi
formalaşmışdır. Belə ki, torpaq örtüyü əsasən çimli dağ-çəmən, bozqır dağ-çəmən, qonur dağ-meşə,
qəhvəyi dağ-meşə, dağ-qara, boz-qəhvəyi, dağ-şabalıdı, boz, çəmən-meşə və subasar allüvial-çəmən
tip torpaqlarının yarımtip, tip və növmüxtəliflikləri ilə təmsil olunur. Beləliklə, rəngarənglik kompleksliyi ilə vəhdətdə formalaşıb inkişaf edən bölgənin ümumi torpaq fondunun 834,2 min ha-dan
60,1%-i (501,2 min ha) kənd təsərrüfatı istehsalına yararlı olduğundan dövriyyəyə cəlb edilmişdir.
Bölgənin yararlı torpaqlarının münbitliyinin işğaldan öncəki durumu onların keyfiyyət qrupları üzrə göstərilən rəqəmlərdə öz əksini tapmışdır. Belə ki, kənd təsərrüfatı dövriyyəsində olan torpaq sahələrinin 55,0 min hektarı yüksək münbitlik xassəsinə malik olduğundan birinci keyfiyyət
qrupunda yer tutmuşdur. Keyfiyyət parametrlərinə görə bir qədər zəif münbit, bonitet balı 80-61
arasında dəyişən yaxşı keyfiyyət qrupunda yararlı torpaqların əsas hissəsi, yəni 266,0 min ha və ya
53,0% cəmlənmişdir. Torpaqların uzunmüddətli istifadəsi nəticəsində münbitlik xassələri əsaslı şəkildə pisləşdiyindən yararlı torpaqların 157,5 min hektarı və ya 31,4%-i orta keyfiyyətli torpaqlara
transfer olunmuşdur. Hətta ərazidə istifadə olunan 21,5 min ha və ya 4,3% torpaq sahəsində münbitlik göstəriciləri ciddi şəkildə pozulduğundan aşağı keyfiyyətli torpaqlarda yer almışdır. Vaxtilə dövriyyədə olmuş 1,3 min ha (0,3%) torpaq sahəsi şərti yararsız (V keyfiyyət) torpaqlara çevrildiyindən
istifadədən kənarda qalmışdır.
Qarabağda ərazilərin minalardan təmizlənməsi və dinc quruculuq işləri başa çatdıqdan sonra,
ilk növbədə, qeyd edilən torpaqların yeni uçotu aparılmalı, əkin, örüş, biçənək və otlaq sahələrinin
konturları müəyyənləşdirilməli, torpaqların qiymətləndirilməsi, yaxşılaşdırılması, meliorasiya və irriqasiya sistemlərinin quraşdırılmasını nəzərdə tutan elmi əsaslı tədbirlər planı işlənib hazırlanmalıdır. Həmçinin əkinə yararlı torpaqlarda, su mənbələrində müvafiq tədqiqat işləri aparılmalı və torpağın, suyun keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması məqsədilə lazımi aqrokimyəvi analizlər də aparılmalıdır.
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QARABAG DÜZÜNÜN SUVARILAN AÇIQ BOZ-ÇƏMƏN TORPAQLARININ BƏZİ
GÖSTƏRİCİLƏRİNİN DƏYİŞMƏSİ
Leyla Cəlilova, Nigar Mehdiyeva
AMEA-nın Torpaqşünalıq və Aqrokimlya İnstitutu
Kür-Araz ovalığında yerləşən Qarabağ düzü 324,7 min hektar ərazini əhatə edir və torpaqları
kənd təsərrüfatı bitkilərinin becərilməsi üçün böyük əhəmiyyətə malikdir. Bu torpaqlar müxtəlif illərdə bir sıra tədqiqatçılar tərəfindən ətraflı tədqiq edilmişdir. Qarabağ düzü Kür çayı ilə Kiçik Qafqaz dağları arasında yerləşməklə quru, bozqır iqlim zonasına daxildir. İlk dəfə düzün iqlimi İ.B.Fiqurovski, sonralar isə Ə.M.Şixlınski tərəfindən öyrənilmişdir. Minimum orta aylıq temperatur yanvar ayına, maksimum orta aylıq temperatur isə iyul ayına düşür, bitki örtüyü çox zəif inkişaf etmişdir. Torpaqların suvarılmasında Yuxarı Qarabağ kanalının suyundan istifadə olunur. Qarabağ düzündə əsasən boz-çəmən torpaqlarının şorakətli növlərinə təsadüf edilir. Düzdə antropogen amillərin təsiri ilə irriqasiya eroziyası, təkrar şorakətləşmə və şorlaşma, o cümlədən torpaqların bozqırlaşması daha geniş yayılmışdır. Torpaqlar əsasən pambıq və taxıl bitkiləri altında istifadə olunur. Düzün müxtəlif sahələrində şorakətli çəmən torpaqları yayılmış və suvarılan ərazilərdə süni drenaj
olunmayan sahələrdə torpaq daha çox şorlaşmaya məruz qalmışdır. Qrunt suları tərkibinə görə əsasən karbonatlı, sodalı-karbonatlı və sulfatlıdır.
Əldə olunan məlumatlar göstərir ki, Qarabağ düzündə kənd təsərrüfatı bitkiləri altında istifadə
olunan torpaqlarda aqrotexniki və aqromeliorativ tədbirlərə düzgün əməl edilmədiyinə görə şorlaşma, şorakətləşmə və s. proseslərin getməsi onların su-fiziki xassələrinin pisləşməsinə səbəb olmuşdur. Həmin torpaqlarda humusun miqdarı üst qatda 2-3%, bəzi hallarda isə 1,5%, dərinliyə doğru
isə azalaraq 0,3-0,6% təşkil edir. Düzdə yayılan boz-çəmən torpaqlar yüksək karbonatlı torpaqlar
olmaqla profil boyu onların miqdarı aşağıya doğru artaraq illüvial-karbonatlı horizontda daha yüksək göstəriciyə çatır. Qarabag düzündə tədqiqat ərazisi olaraq Ağcabədi rayonunun cənub-qərb hissəsində yerləşən Salmanbəyli kəndində suvarılan açıq boz-çəmən torpaqları seçilmişdir. Bu torpaqlar sahənin hündür yerində yerləşdiyi üçün nisbətən humusla zəif təmin olunmuşdur və burada qrunt
suları əsasən dərində yerləşir. Həmin ərazidə yayılmış açıq boz-çəmən torpaqlarının analiz nəticələri göstərir ki, genetik qatlar üzrə şum qatından aşağı qatlara doğru getdikcə fiziki gilin miqdarı azalır, qum fraksiyası azlıq təşkil edir. Genetik qatlarda fraksiyaların bəzən çoxluğu, bəzən isə azlıq
təşkil etməsi torpaq əmələgətirən süxurdan və ətrafdan axan çayların təsiri ilə izah edilir.
Təcrübə sahəsində torpaqların hazırkı vəziyyətini müəyyənləşdirmək məqsədilə 0-150 sm-lik
qatdan nümunələr götürülmüş və həmin nümunələrdə pH, humus, karbonatlılıq, duzluluq və s. öyrənilmişdir. Əldə edilən nəticələr göstərir ki, torpağın üst qatlarında duzların miqdarı (quru qalığa görə) 0,19-0,495% arasında dəyişir ki, bu da həmin torpaqların zəif dərəcədə şorlaşmasını göstərir.
Aparılan tədqiqatlardan məlum olmuşdur ki, torpaqda olan duzların miqdarı aşağı qatlara doğru artmış və bu da btikilərin inkişafına və məhsuldarlığına öz təsirini göstərmişdir. Qranulometrik tərkibinə görə isə onlar gilli və ağır gillicəlidir, strukturu topavari və kəltənvaridir. pH göstəricisinin 7,18,4 arasında dəyişməsi həmin torpaqların zəif şorakətləşməsini göstərir. Bu torpaqlarda humusun
miqdarının üst qatlarda 0,19-1,96%, azotun miqdarının isə 0,030-0,186% olması təcrübə sahəsi torpaqlarının qida maddələri ilə zəif təmin olunduğunu göstərir. Humusun aşağı qatlara doğru getdikcə
tədricən azalması bu torpaqların qədimdən suvarılması və genetik qatların tədricən dəyişməsi ilə
izah edilir. Təcrübə sahəsi torpaqlarında humusun nisbətən az olmasını torpağın rənginin açıq olması ilə də müəyyən etmək olur. Ona görə də həmin ərazidə aqromeliorativ tədbirlərin həyata keçirilməsi zəruri hesab edilir.
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ZƏNGILAN VƏ QUBADLI RAYONLARININ TORPAQ EHTIYATLARI, BƏRPA VƏ
YAXŞILAŞDIRMA PROBLEMLƏRI
Əlovsət Süleymanov
AMEA-nın Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu
Kiçik Qafqazın cənub-şərq hissəsində yerləşən Qubadlı və Zəngilan rayonlarının ərazisində
müxtəlif torpaq tipləri yayılmışdır: karbonatlı qəhvəyi dağ-meşə torpaqları (sahəsi 27,8 min ha), yuyulmuş qəhvəyi dağ-meşə torpaqları (sahəsi 5,3 min ha), meşə altından çıxmış dağ-qəhvəyi torpaqlar (sahəsi 38,2 min ha), dağ-boz-qəhvəyi (dağ şabalıdı) torpaqlar (sahəsi 47,4 min ha), açıq dağboz-qəhvəyi (açıq dağ şabalıdı) torpaqlar (sahəsi 16,1 min ha), allüvial-çəmən torpaqlar (sahəsi 12,4
min ha). Karbonatlı qəhvəyi dağ-meşə torpaqları 800-1800 m hündürlükdə yerləşməklə meşə altından çıxmış qəhvəyi dağ-meşə torpaqları və dağ-boz-qəhvəyi torpaqlarla əlaqələnir. Torpağın üst qatında humus 8,7%, ümumi azot 0,45%, udulmuş əsasların miqdarı 100 qram torpaqda 37,5 mq.ekv,
fiziki gilin miqdarı 67%-dir. Yuyulmuş qəhvəyi dağ-meşə torpaqları dəniz səviyyəsindən 10001600 m hündürlükdə yerləşir. Torpağın üst qatlarında humusun miqdarı 5,5%, ümumi azot 0,25%,
udulmuş əsasların miqdarı 44,3 mq.ekv-dir. Dağ-boz-qəhvəyi (dağ-şabalıdı) torpaqlarının şimal sərhəddi şərti olaraq 600 m-dən, aşağı həddi 200 m-dən keçir. Humusun miqdarı üst qatda 2,45%,
ümumi azot 0,18%, udulmuş əsasların miqdarı 32,4 mq.ekv-dir. Açıq-dağ-boz-qəhvəyi torpaqları
okean səviyyəsindən 200-450 m hündürlükdə yerləşir. Torpağın üst qatında humusun miqdarı
2,31%, ümumi azot 0,16%, udulmuş əsasların miqdarı 28,8 mq.ekv təşkil edir. Allüvial-çəmən torpaqları Araz, Həkəri və Bərgüşad çaylarının vadilərində yerləşir. Humusun miqdarı 2,27%, ümumi
azot 0,15%, 100 q torpaqda udulmuş əsasların miqdarı 31,8 mq.ekv-dir. Qubadlı və Zəngilan rayonlarının torpaqları aqrokimyəvi, aqrofiziki xassələrinə və keyfiyyət göstəricilərinə görə 5 aqroistehsalat qrupuna bölünmüşdür.
I qrupa yüksək keyfiyyətli torpaqlar (80-100 bal) daxil edilmişdir ki, bu torpaqlar əsasən meşə
ilə örtülü sahələrdir. Meşələrin torpaqqoruyucu və iqlimnizamlayıcı rolunu nəzərə alaraq, onların
saxlanılması və yaxşılaşdırılması üçün lazımi tədbirlər həyata keçirilməlidir.
II qrup – yaxşı keyfiyyətli torpaqlardır (61-80 bal). Bu torpaqların aqrokimyəvi və aqrofiziki
xassələri təbii senozlar və kənd təsərrüfatı bitkilərinin becərilməsi üçün çox əlverişlidir. Aqrotexniki
tədbirlər həyata keçirməklə yüksək məhsul əldə etmək mümkündür. Eroziyaya qarşı meçə və meliorativ tədbirləri həyata keçirilməlidir. Suvarılan zonada növbəli əkin sistemi tətbiq etməklə üzvi və
mineral gübrələrdən istifadə olunmalıdır.
III qrupu orta keyfiyyətli torpaqlar (41-60 bal) təşkil edir. Bu torpaqlar qida maddələri ilə zəif
təmin olunmuşdur, az humuslu olmaqla zəif və orta dərəcədə eroziyaya məruz qalmışdır. Odur ki,
meşələrin bərpası, 15-20° meyilli ərazilərdə əkinlərin dayandırılması, yem bitkilərinin əkinlərinin
qiymətləndirilməsi aparılmalı, üzvi və mineral gübrələrdən istifadə olunmalıdır.
IV qrup aşağı keyfiyyətli torpaqlardan (21-40 bal) ibarətdir. Bu torpaqlar əsasən yuxa, zəif və
orta dərəcədə eroziyaya uğramış, skeletli torpaqlardır. Torpaqlar az humuslu olmaqla qida maddələri ilə zəif təmin olunmuşdur. Aqrofiziki xassələri əlverişsizdir. Bu torpaqların istifadəsi zamanı üzvi
və mineral gübrələrdən istifadə zəruridir.
V qrup şərti olaraq kənd təsərrüfatı istehsalına yararsız torpaqları (20 bal və aşağı) əhatə edir.
Bu torpaqlar hər iki rayonun ən yararsız torpaqlarıdır. Əksərən bu torpaqlar yuxa, çınqıllı, yüksək
dərəcədə yuyulmuş, struktursuz, qida maddələri ilə çox zəif təmin olunmuş və əlverişsiz aqrofiziki
xassələrə malikdir. Bu torpaqlardan istifadə üçün örüş və biçənəklərdə eroziyaya qarşı kompleks
mürəkkəb tədbirlər həyata keçirilməklə torpaqqoruyucu meşə zolaqları salınmalıdır. Bütün qeyd
olunanları nəzərə alaraq, hər iki rayonda irimiqyaslı torpaq tədqiqatının aparılmasını məqsədəmüvafiq hesab edirik.
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İŞĞALDAN AZAD OLUNMUŞ ƏRAZİLƏRİN MÖVCUD EKOLOJİ DURUMU
Sevda Əhmədova
Gəncə Dövlət Universiteti
Azərbaycanın gözəl guşələrindən olan Qarabağ bölgəsinin ekoloji durumu alimləri uzun müddət narahat etmişdir. Bu bölgədə təbiətə qarşı yönəlmiş vəhşicəsinə hücum bəşəriyyətə olan hücumdur. 30 ilə yaxın bir müddətdə bu hadisələri kənardan izləsək də, təəssüflər olsun ki, məlum səbəblərdən heç bir müdaxilə edə bilmirdik. Lakin qırx dörd günlük müharibədən sonra nəhayət ki, bu
torpaqlara qayıdış oldu. Hazırda dövlətimiz bu ərazilərlə bağlı yeni tədbirlər planı hazırlayır. Artıq
müəyyyən layihələr həyata keçirilmək üzrədir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad olunmuş
ərazilərində müvəqqəti xüsusi idarəetmənin təşkili haqqında” 29 oktyabr 2020-ci il tarixli Fərmanı
ilə verilmiş tapşırıqlara əsasən, ətraf mühitin qorunması, təbii sərvətlərdən səmərəli istifadə və onların ilkin qiymətləndirilməsi məqsədilə yaradılmış əməliyyat qərargahlarında təmsil olunan AR Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin əməkdaşları Qubadlı, Zəngilan, Cəbrayıl, Füzuli və Xocavənd
rayonlarının ərazilərində monitorinqlərə başlamışlar.
İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə dövlət təbiət abidələri mühafizə olunmadan sahibsiz qalmış,
hətta həmin ərazilərdə məskunlaşmış ermənilər böyük əhəmiyyətə malik bu abidələrin əksəriyyətini
məhv etmişlər. İşğal olunmuş rayonlarda 152 ədəd belə ağac növü, 13197,5 ha qiymətli meşə sahələri, 5 ədəd geoloji obyekt qalmışdır. Ayrı-ayrı mənbələrdən alınan məlumatlara görə, həmin abidələr vəhşicəsinə məhv edilmiş və müəyyən məqsədlər üçün istifadə olunmuşdur.
İşgaldan azad olunmuş ərazilərdə ekoloji əhəmiyyətə malik bir çox göllərin qidalanması – su
ilə dolması qar və yeraltı suların hesabınadır. Göllərın içərisində ən çox antropogen təsirə məruz qalanı Azərbaycanın Laçın rayonu ilə Ermənistanın Gorus rayonu arasında yerləşən İşıqlı Qaragöldür.
Uzunluğu 1950 metr, maksimal eni 1250 metr, maksimal dərinliyi 7-8 metr, suyunun həcmi isə 10
milyon kubmetr olan İşıqlı Qaragölün şəffaflığı 4,6 metrdir. Göl ətrafında ermənilərin məskunlaşması və göl suyundan suvarma məqsədilə istifadə olunması (iri nasos stansiyaları quraşdırılmışdır)
gölün suyunun tükənməsinə (qurumasına) və çirklənməsinə səbəb olmuşdur.
Qarabağ ərazisində bir çox bitki növləri, o cümlədən Hirkan şümşadı, Qafqaz xədicəgülü, gözəl təkəsaqqal, ayı fındığı, adi şabalıd, Şərq çinarı, sağsağan gülxətmisi, təkdənli buğda, Qarabağ
dağlaləsi və s. yayılmışdır.
Bu ərazilərdən keçən təbii su mənbələrimiz Oxçuçay və Ağstafaçay, Bərgüşad, Həkəri və digər çaylar Ermənistan tərəfindən ən ağır formada çirkləndirilmiş, nəticədə bu çayların canlı aləmi,
demək olar ki, məhv olmuşdur.
Erməni işğalçıları tərəfindən qəsdən törədilmiş yanğınlar nəticəsində meşə sahələri yanaraq
məhv olmuş, torpağın üst münbit qatı yararsız hala düşmüş, ətraf mühitə və canlı təbiətə çox ciddi
ziyan dəymişdir. Şuşa meşələrinin yandırılması zamanı ağ fosforlu top mərmilərindən istifadə edilmişdir. Bu silahlardan istifadə insan sağlamlığı üçün də təhlükəlidir. Fosfor insan bədənində uzun
müddət qala bilir, bir sıra daxili orqanları zədələyir, yaxud ölümlə nəticələnir.
Torpaqlarımızın geri qaytarılması nəticəsində Qarabağ və ətraf rayonların canlılar aləmi mənfur düşmənin ekoloji terrorundan qurtulmuşdur. Azərbaycan Respublikası ekoloji mühitin sağlamlaşdırılmasını strateji məqsəd hesab edir. Müasir dövrdə təbiətdən istifadə nə qədər aktualdırsa, onu
qorumaq, bərpa etmək bir o qədər əhəmiyyətlidir.
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İŞĞALDAN AZAD EDİLMİŞ ƏRAZİLƏRDƏ AQRAR SAHƏNİN BƏRPASININ
ÖLKƏNİN KƏND TƏSƏRRÜFATININ İNKİŞAFINA TƏSİRİ
Günel Məmmədova
AMEA-nın Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu
Azərbaycan 44 gün ərzində tarixi qələbə qazanaraq, öz torpaqlarını azad etdi, düşmənə sarsıdıcı zərbələr endirdi, Ermənistanı məğlub etdi. Beləliklə, Ermənistanın 30 il davam edən işğalçılıq
siyasətinə son qoyuldu. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə müzəffər Azərbaycan ordusunun işğaldan azad etdiyi torpaqlar aqrar sahənin inkişafı üçün qarşıda mühüm vəzifələr qoymaqla yeni
imkanlar yaratdı.
Azad edilmiş torpaqlarda kənd təsərrüfatının inkişafı sistemli xarakter almalıdır. Zonanın həm
bitkiçilik, həm də heyvandarlıq sahəsində çox böyük potensialı var. Kəlbəcər, Laçın, Qubadlı rayonlarında çox böyük örüş sahələri, otlaq sahələri vardır. Bu ərazilərdə sovet dövründə taxılçılıq,
pambıqçılıq, üzümçülük, tütünçülük, baramaçılıq, bağçılıq, tərəvəzçilik, heyvandarlıq çox geniş vüsət almışdı. Arıçılıq bütün bölgə üçün spesifik idi. Burada ənənəvi olaraq baramaçılıq təcrübəsi olmuşdur. Regionda bitkiçilik sahəsində əsas yeri taxılçılıq və yem məhsulları tuturdu. Ağdərə, Cəbrayıl, Zəngilan, Ağdam və Füzuli rayonlarında meyvəçilik, tütünçülük və taxılçılıq üçün münbit şərait vardır. Ümumiyyətlə, azad edilmiş torpaqlarda əsas fəaliyyət sahələri kənd təsərrüfatı, kənd təsərrüfatı emalı sahələri olmalıdır ki, bölgənin təbiiliyi qoruna bilsin. Burada bu işlər planlı şəkildə
görülməlidir. Birincisi, ərzaq təhlükəsizliyi üçün, ikincisi, ixrac potensialının artırılması məqsədilə.
Ona görə də burada ixrac potensialı şaxələndirilməlidir.
İşğaldan azad edilmiş torpaqlarda böyük əkin sahələri vardır. Bu ərazilərdən istifadə üçün ilk
növbədə həmin ərazilər minalardan təmizlənməlidir və artıq bununla bağlı işlər görülür. Azad olunmuş torpaqlarda kənd təsərrüfatı, xüsusilə bağçılıq sahəsi çox ciddi inkişaf edə bilər. Üzümçülüyün
böyük potensiala malikdir. Sovet dövründə ərazidə böyük üzüm bağları var idi. Bununla yanaşı,
bölgədə böyük taxıl sahələri var. Hazırda həmin torpaqlarda əkinlərin aparılması, o cümlədən çoxillik əkmələrə aqrotexniki qulluq tədbirlərinin göstərilməsi məqsədilə ilkin işlərə başlanılmışdır.
Kənd təsərrüfatına yararlı əkin sahələrinin geniş olması və bu zonalarda suvarma probleminin olmaması aqrar sahənin inkişafına təkan verəcəkdir. İşğaldan azad olunmuş ərazilərin inkişaf etdirilməsi
üçün ilk növbədə uzun illər istifadəsiz qalan torpaq sahələrinin yararlı hala gətirilməsinə ehtiyac
vardır. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi, biz o torpaqları yenidən həyata qaytarmalıyıq. Artıq işğaldan azad edilmiş ərazilərdə kənd təsərrüfatının gələcək
inkişafının planlaşdırılmasına başlanılmışdır. Qarabağ ölkəmizin ən gözəl və bərəkətli regionlarından biridir. Bu regionun perspektivləri Azərbaycanın davamlı inkişafı üçün çox vacibdir. Regionun
bərpası ilə bağlı bizi çox böyük işlər gözləyir.
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QARABAĞIN SU EHTİYATLARI, BƏRPASI, SƏMƏRƏLİ İSTİFADƏSİ VƏ
EKOLOJİ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ
Sevinc Hacıyeva, Elmina Qədirova, Xaliqə Cəfərova
Bakı Dövlət Universiteti
Qarabağ bölgəsi təkcə füsunkar təbiətə, münbit torpağa, qədim abidələrə deyil, həm də zəngin
su ehtiyatlarına malikdir. Burada su ehtiyatları çox zəngindir, belə ki, yerli su ehtiyatlarımızın 25%i Qarabağ bölgəsindədir. Qarabağın yerüstü su ehtiyatları dedikdə, əsasən Xaçınçay, Quruçay, Tərtərçay və Həkəri çaylarının illik axın həcmləri və onların hövzələrində tikilmiş su anbarlarında toplanmış su nəzərdə tutulur. Bu çayların suları Azərbaycanda demək olar ki, ən keyfiyyətli sular hesab
olunur. Qarabağın zəngin yeraltı su ehtiyatlarına malik olması burada çatlı vulkanik süxurların olması ilə əlaqəlidir. Yeraltı su ehtiyatları dağətəyi ərazilərdə bulaq şəklində səthə çıxaraq çayları qidalandırır. Qarabağ bölgəsində, həmçinin Yuxarı İstisu, Aşağıistisu, Qoturlu, Çərəktar, İlıqsu, Turşsu və digər bu kimi müalicəvi əhəmiyyətli mineral bulaqlar da mövcuddur. Kəlbəcər rayonu ərazisində Qamışlıgöl, Zəlxagöl, Zəligöl və Qapıgöl adlı kiçik həcmli təbii göllər mövcuddur. Qarabağda
24 su anbarı vardır və bunlardan 3 su anbarı qəzalı vəziyyətdədir. İşğaldan azad olunmuş ərazilərin
su ehtiyatları suya olan tələbatın ödənilməsinə, suvarılan torpaqların artırılmasına müsbət təsir göstərəcək, iqtisadiyyatımızın irəliləyişində dönüş yaradacaqdır. Bu ərazilərin zəngin su ehtiyatları ölkənin sənayesi və kənd təsərrüfatı üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Ümumi sututumu 560 milyon
m³ olan Sərsəng su anbarının istifadəsi respublikanın 6 rayonunda 100 min hektara yaxın torpaq sahəsini suvarma suyu ilə təmin etməyə imkan yaradacaqır. Həcmi 1.6 mlrd. kubmetr olan, Zəngilan
və Cəbrayıl ərazisində yerləşən Xudafərin su anbarı 75 min hektar yeni ərazinin suvarılmasına şərait yaradır.
Qarabağ bölgəsindəki su ehtiyatları sənaye və məişət-çirkab suları ilə çirklənmiş, bəzi çayların yataqları dəyişdirilmiş, şirin su hövzələrində yayılan zəngin balıq növləri talan olunmuş, kimyəvi maddələrlə kütləvi şəkildə məhv edilmişdir. Müzəffər ordumuzun qəhrəmanlığı nəticəsində bir
sıra çaylarımız – Bəsitçay, Oxçuçay, Həkəri və Bərgüşad çayları və s. azadlığına qovuşmuşdur.
Azad olunmuş çaylar, su anbarları işğal müddətində ciddi ekoloji təcavüzə məruz qalmışdır. Su anbarlarında profilaktik tədbirlərin görülməməsi, onların düzgün idarə edilməməsi, çaylara çirkab və
dağ-mədən sənaye tullantılarının təmizlənmədən axıdılması, bitki örtüyünün məhv edilməsi və çay
hövzələrində meşələrin qırılması, kütləvi şəkildə hərbi dəstələrin yaradılması və s. son nəticədə ekoloji pozuntulara səbəb olmuşdur. Uğurlu hərbi əməliyyatlar nəticəsində Köndələnçaydakı Kaskad su
anbarları, Tərtər çayı üzərindəki Suqovuşan su anbarı, İranla müştərək tikilməsi nəzərdə tutulan Qız
qalası hidroqovşağı və Araz çayı üzərindəki Xudafərin su anbarı və s. işğaldan azad olunmuşdur.
Azərbaycan ordusunun həyata keçirdiyi əks-hücum əməliyyatları nəticəsində Suqovuşan kəndi düşmən işğalından azad olunduqdan sonra Suqovuşan su anbarından suyun buraxılmasına nail olunmuşdur. Hazırda su anbarından buraxılan suyun nizamlanması nəticəsində Tərtər, Goranboy və
Yevlax rayonlarına suyun verilməsi, eyni zamanda ekoloji tarazlıq təmin olunmuşdur. Uzun illərdən
bəri su təminatı çətin olan bu ərazilərə suyun verilməsi ilə gələcəkdə əkinlərin davamlı aparılmasına, su qıtlığının aradan qaldırılmasına, kənd təsərrüfatında yüksək məhsuldarlığın əldə edilməsinə
və ekoloji tarazlığın bərpa edilməsinə təminat yaranmışdır. Bu ərazilərə öz axını ilə suyun verilməsi
eyni zamanda ərazidə mövcud olan subartezian quyularının istifadəsinə tələbatın azalmasına və
elektrik enerjisi sərfiyyatında qənaətin yaranmasına səbəb olacaqdır.
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TƏRTƏR RAYONUNUN SU HÖVZƏLƏRİNİN EKOLOJİ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ
Ülviyyə Rüstəmova, Ləman Əlizadə
Bakı Dövlət Universiteti
Tərtərçay – Kür çayının sol qoludur. Kəlbəcər, Ağdərə, Bərdə və Tərtər rayonları ərazisindən
axır. Uzunluğu 200 km, hövzəsinin sahəsi 2650 km2-dir. Çay Qonqur, Alaköz və Mıxtökən
silsiləsinin birləşdiyi sahədən (3120 m) axan bulaqlardan əmələ gəlir. Başlıca qolları soldan Levçay
(uzunluğu 36 km), Ağdabançay (uzunluğu 19 km), sağdan Turağayçaydır (uzunluğu 35 km).
Axımının 14%-i yağış, 28%-i qar, 58%-i isə yeraltı sular hesabına əmələ gəlir. Yaz-yay aylarında
qar suları çayda daşqınlar əmələ gətirir. Bu zaman illik axımının 65-70%-i keçir. Avqust-sentyabr
aylarında çayda su azalır. Oktyabr-noyabr yağışları yenidən çayda kiçik daşqınlar yaradır. Çayın
orta illik su sərfi 22,0 m3/san, illik axım həcmi isə 693,8 mln m3-dir. Bunun 31%-i yazda, 35%-i
yayda, 20%-i payızda, 14%-i isə qışda keçir. Orta illik asılı gətirmələr sərfi 7,35 kq/san, orta
lillənməsi 334 q/m3-dir. Aprel-may aylarında asılı gətirmələrin 50-80%-ə qədəri axıdılır. Suyu orta
minerallaşmaya (300-500 mq/l) malik olmaqla hidrokarbonatlı-kalsiumludur. Tərtər çayı üzərində
suvarma, enerji məqsədləri üçün Sərsəng və Suqovuşan su anbarları tikilmişdir.
Ermənistanın təmizlənmədən birbaşa Tərtər çayına axıdılan məişət tullantıları və sənaye
müəssisələrinin çirkab sularının təsiri nəticəsində çayda və Sərsəng su anbarında zərərli maddələrin
miqdarı normadan dəfələrlə artıq olmuşdur. Suyun həddindən artıq kimyəvi zəhərlənməyə məruz
qalması bu ərazidə yaşayan insanlarda dəri-zöhrəvi və mədə bağırsaq xəstəliklərinin geniş
yayılmasına səbəb olmuşdur.
İncəçay Kürün sağ qoludur. Ağdərə, Tərtər və Yevlax rayonları ərazisindən axır. Uzunluğu
83 km, hövzəsinin sahəsi 205 km²-dir. Başlanğıcını Murovdağ silsiləsinin şimal-şərq yamacından
(2580 m) götürür. Axımı yeraltı (56%), qar (36%) və yağış (8%) sularından əmələ kəlir. Çayda yazyay fəsillərində müntəzəm olaraq qar, yağış suları daşqınlar əmələ gətirir. Daşqın martın axırlarında
başlayır, iyulun əvvəlində isə bitir. Payız və qış aylarında çayın suyu xeyli azalır. Bu aylarda illik
axım həcminin yalnız 10%-i keçir.
Çayın orta illik su sərfi 1,52 m3/san-dir. Axımının çox hissəsi yaz (50%) və yay (25%), az
hissəsi isə payız (15%) və qış (10%) fəsillərində keçir. Axımının 20%-i intensiv suvarma dövründə
(iyul-avqust aylarında) axıdılır. Orta illik lillənməsi 63 q/m3, suyu hidrokarbonatlı-kalsiumlu
olmaqla orta minerallaşması 150-250 mq/l-dir. İncə çayın üzərində SES qurulmuşdur.
İşğalçılıq siyasətini həyata keçirmək üçün ermənilər ekoloji problem yaradan vasitələrə əl
atmış, bununla da nəinki insanlığa, həm də təbiətə qarşı cinayətlər törətmişlər. Ermənilər hətta su
vasitəsilə minalar axıdırdılar ki, Azərbaycan ərazisində partlasın və nəticədə əhaliyə və ekologiyaya
ziyan dəysin.
Müzəffər ordumuzun qəhrəmanlığı nəticəsində Suqovuşan və Sərsəng su anbarları işğaldan
azad olunmuşdur. Su anbarları, çaylar və yeraltı mənbələr işğal müddətində ciddi ekoloji təcavüzə
məruz qalmışdır. Su anbarlarının düzgün idarə edilməməsi, vaxtında profilaktik tədbirlərin görülməməsi, çaylara çirkab və dağ-mədən sənaye tullantılarının təmizlənmədən axıdılması, çay hövzələrində meşələrin qırılması və bitki örtüyünün məhv edilməsi, kütləvi şəkildə hərbi istehkamların yaradılması və s. son nəticədə sututarlarda və çaylarda ekoloji pozuntulara səbəb olmuşdur.
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QARABAĞIN SU EHTİYATLARI VƏ POTENSİALI
Kənan Musayev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası
İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə yerləşən təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə edilməsi dövlətin prioritet istiqamətlərindən birinə çevrilmişdir. Ölkənin sənaye və kənd təsərrüfatı sahələri üçün
mühüm əhəmiyyət kəsb edən su resurslarından səmərəli istifadə edilməsi məqsədilə Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin təşəbbüsü ilə 15 aprel 2020-ci il tarixində yaradılmış Dövlət Komissiyası fəaliyyət göstərir.
İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə əhəmiyyətli su anbarlarından biri 1976-cı ildə Tərtər çayı
üzərində inşa edilən, ümumi sututmu 560 milyon kubmetr, bəndinin hündürlüyü isə 125 metr olan
Sərsəng su anbarıdır. Su anbarında təmir və bərpa işləri aparılarsa, onun fəaliyyəti nəticəsində Tərtər, Ağdam, Goranboy, Yevlax və Ağcabədi rayonlarının 100 min hektara yaxın torpaq sahələrinin
suvarma suyu ilə təminatı mümkün olacaqdır. Sərsəng su anbarı ilə yanaşı, ümumi sututumu 80
milyon kubmetr olan digər kiçik su anbarları ümumi su ehtiyatlarının tərkibinə qatılarsa, kənd təsərrüfatı sahəsində əhəmiyyətli irəliləyişə nail olmaq mümkündür.
Bununla yanaşı, torpaqlarımızın işğaldan azad olunması, bu regionda yerləşən Sərsəng və Xudafərin su elektrik stansiyalarının (SES) potensialı ətraf rayonların elektrik enerjisinə olan tələbatının yaxşılaşdırılmasına, digər enerji mənbələrinin üzərinə düşən yüklərin azalmasına və bərpa olunan enerji mənbələrinin ümumi istehsalatda payının artmasına şəarait yaradacaqdır.
Azad olunmuş ərazilərdə yerləşən müxtəlif tərkibli müalicəvi mineral bulaqlar su ehtiyatlarının əhəmiyyətli hissəsini təşkil edir. Bu torpaqlarda 120-dək mineral su yataqları vardır ki, bu da öz
növbəsində 7805 m3/gün su təhcizatı deməkdir. Kəlbəcər rayonu ərazisində yerləşən “İstisu” mineral bulağı uzun illər düşmən tərəfindən xarici bazarlarda saxta adla satışa çıxarılırdı. Əlverişli kimyəvi tərkibə və yüksək temperatura malik su ehtiyatlarının işğaldan azad olunması, o cümlədən regionun təbii şəraiti bu ərazilərə yerli və xarici investorların cəlb edilməsinə şərait yaradacaq, iqtisadi potenisalın artmasına və “2019-2023-cü illər üzrə Regionların İnkişafı Dövlət Proqramı”na uyğun olaraq, investisya siyasətinə öz töhfəsini verəcəkdir.
Münbit torpaqlarına, gözəl təbiətinə və mülayim iqliminə görə seçilən Qarabağ regionu əlverişli rekreasiya potensialına malikdir. Regionda müasir otellərin və sağlamlıq mərkəzlərinin tikilməsi, tarixi abidələrin mövcudluğu turistlərin diqqət mərkəzinə çevriləcəkdir.
Digər tərəfdən, mineral su ehtiyatları içki sənayesində emal prosesinin güclənməsində, turizm
və rekreasiya imkanlarının artmasında mühüm rol oynayacaqdır.
Su ehtiyatlarından düzgün istifadə prosesinin uğurla həyata keçirilməsi və səmərəli innovasiya siyasəti kənd təsərrüfatının inkişafına, neft sektorundan asılılığın azalmasına, o cümlədən, qeyrineft sektorunun inkişafına, yeyinti sənayesində yeni güclərin yaranmasına və etibarlı təchizat bazasının formalaşmasına xidmət göstərəcəkdir.
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QARABAĞIN SU EHTİYATI VƏ YENİ İMKANLAR
Mehnurə Rəhimova
Baki Dövlət Universiteti
Qarabağ ərazisi özünün flora və fauna müxtəlifliyinə görə respublikamızın zəngin ərazilərindən olmaqla yeraltı və yerüstü sərvətləri, münbit torpaqları, şirin su ehtiyyatları ilə həmişə fərqlənmişdir. Qarabağ biomüxtəlifliyin genetik ehtiyatlarının zənginliyinə görə ümumən Qafqaz regionunda seçilir. Torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi nəticəsində Azərbaycan 30 ilə yaxın müddətdə bu torpaqlarda ermənilərin həyata keçirdiyi yeni ekoloji terror faktlarını aşkar etmişdir. İşğal nəticəsində Qarabağ bölgəsi “ekosid” kimi xarakterizə oluna bilən ekosistemin kütləvi məhvinə uğramışdır və bu, cinayətdir.
İqlim dəyişikliyi və onun nəticəsində su qıtlığı ən aktual qlobal problemlərdən biridir. Sirr deyil ki, ölkənin su ehtiyatları obyektiv coğrafi səbəblərdən daha kasaddır və əsas mənbələr qonşu ölkələrdədir. Buna baxmayaraq, azad olunan ərazilərin zəngin su ehtiyatları ölkənin sənayesi və kənd
təsərrüfatı üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Qarabağ bölgəsi hər zaman zəngin su ehtiyatlarının böyük potensialı ilə də fərqlənmişdir. Su ehtiyatlarımızın təxminən 25%-i Qarabağ bölgəsindədir. Yəni ildə təqribən 2 milyard 560 milyon kubmetr su ehtiyatları bu ərazidə formalaşır. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev öz çıxışında qeyd etmişdir ki, “Azad edilmiş torpaqlarda bizim böyük su mənbələrimiz mövcuddur və su mənbələrimiz orada formalaşır. Biz uzun illər ərzində, 30 ilə yaxın
müddətdə bu imkanlardan məhrum idik. Ermənistan Azərbaycana qarşı işğalçılıq siyasətini, o cümlədən bu sahədə də aparırdı və bizə qarşı ekoloji terror təşkil edilmişdir”. İşğal dövründə çaylarımız
ekoloji terrora məruz qalırdı. Eyni zamanda Azərbaycandakı 623 kəhrizdən 332-si işğal altında qalmışdı. Bu dağıdılmış su quyuları qəsdən çirkləndirilmiş və ya torpaqla doldurulmuşdur.
Qarabağ çatlı vulkanik süxurların geniş yayıldığı ərazi olduğuna görə yeraltı sularla daha zəngindir və onlar nisbətən dağətəyi ərazilərdə səthə çıxaraq bulaq şəklində çayları qidalandırır. Hidrokimyəvi xüsusiyyətləri – kalsium hidrokarbonatlılığına görə onların ümumi codluğu nisbətən aşağıdır. Həm də xüsusilə onların yuxarı hissələrində meyllilik və sululuq çox, axın sürəti böyük olduğundan, bu çaylar hidroenerji ehtiyatları ilə də zəngindir. Onların Azərbaycanın digər sahələrindəki
suvarma sistemlərinə daxil olması, eyni zamanda, ərazidəki Sərsəng, Suqovuşan, Ağdamkənd, Xaçınçay və s. su anbarları ekoloji bərpa prosesinin sürətlənməsinə təkan verəcəkdir. Regionda böyük
potensiala malik olan yeraltı sulardan elmi cəhətdən düzgün istifadə edilərsə, yüksək səmərə verə
bilər. Hesablamalara görə, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə kəhrizlər vasitəsilə 58-60 mln. kubmetr
su əldə etmək mümkündür və bu, suvarılan torpaqların artırılmasına, suya olan tələbatın ödənilməsinə və idarə olunmasına yetərincə müsbət təsir göstərəcəkdir. Prezident İlham Əliyev işğaldan azad
edilən ərazilərin su potensialının böyük olduğunu qeyd etmişdir: “Azad edilmiş torpaqlarda digər su
anbarları da var. Onların bütün parametrləri təhlil edilməlidir. Əlbəttə ki, biz bu su anbarlarından
səmərəli şəkildə istifadə edəcəyik. Azad olunmuş torpaqlara vətəndaşlarımız qayıdandan sonra əlbəttə ki, bu, onlar üçün əlavə imkanlar yaradacaqdır”. Bundan əlavə, Cəbrayıl və Zəngilan ərazisində yerləşən Xudafərin su anbarının azad olunması 75 min hektar yeni ərazinin suvarılması və mövcud suvarılan ərazilərin suvarılmasının yaxşılaşdırılması deməkdir. Bu su anbarının həcmi bəzi hesablamalara görə, 1.6 mlrd. kubmetrdir. İşğaldan azad olunmuş ərazilərin su ehtiyatları iqtisadiyyatımızın irəliləyişində dönüş yaradacaqdır. Artıq azad edilmiş ərazilərdə kiçik su elektrik stansiyalarının bərpası və inventarlaşması üzrə işlər başlanılmışdır. Bu da Qarabağda bərpa olunan enerji
mənbələrinin potensialının səmərəli istifadəsi üçün şərait yaradacaqdır. Regionun yeraltı su ehtiyatlarının, çay, bulaq, quyu, sututumları şəbəkəsinin, vaxtilə mövcud olmuş kəhriz sisteminin tədqiqi,
bərpası və səmərəli istifadəsi, torpaq və su (həm yerüstü, həm də yeraltı) ehtiyatlarının mikrobioloji,
toksikoloji və biokimyəvi tədqiqi aparılmaqdadır.
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QARABAĞIN SU EHTİYATLARI, TƏDQİQİ, BƏRPASI VƏ SƏMƏRƏLİ İSTİFADƏSİ
Ləman Məsiyeva
Azərbaycan Texniki Universiteti
Azərbaycan Respublikasında axan çayların illik su ehtiyatları 32,3 km3 qəbul edilir ki, bunun
da 10,0 km3-i sərhədlərimiz daxilində formalaşır. Ümumi su ehtiyatlarımızın təxminən 25%-i Qarabağ bölgəsindədir. Yəni Qarabağ bölgəsi su ehtiyatları ilə daha zəngindir. Qarabağın su ehtiyatları
dedikdə, əsasən bu çayların illik axın həcmləri və hövzələrində tikilmiş su anbarlarında toplanmış
su nəzərdə tutulur.
Tərtərçayın mənbəyi Kəlbəcər rayonu ərazisində 3120 m yüksəklikdədir. Kür çayına qovuşan
yerdə yer səthinin yüksəkliyi 3 metrdir. Çayın su yığdığı sahə, yəni çay hövzəsi 2650 km2, uzunluğu 200 km, hövzənin orta eni 13,2 km, hövzədə yer səthinin orta yüksəkliyi 1820 metrdir. Çayın 31
qolu var, bunlardan 11-i sağ sahildən, 20-si sol sahildən çaya qovuşur. Çayda orta maillik 0,0016,
isti su ətrafındakı hissədə sərt maillik 0,0055-dir. Kəlbəcər rayonu ərazisində çayın sol sahilində
Zəlxagöl, Qamışlıgöl, Zəligöl və Qapıgöl adlı kiçik həcmli təbii göllər vardır. Çayda çoxillik orta
sərfin qiyməti Suqovuşanda 147 m3/san müşahidə olunmuşdur.
Suqovuşan su anbarı 1975-ci ildə istismara verilmişdir. Tam həcmi 5,85 mln.m3, faydalı həcmi 5,21 mln.m3-dir. Anbara yığılmış su ilə Tərtər, Ağdərə, Goranboy, Yevlax, Bərdə, Ağdam və
Ağcabədi rayonlarının ərazilərində 96217 hektar əkin sahələrinin suvarılması nəzərdə tutulmuşdur.
Sərsəng su anbarı 1976-ci ildə istismara verilmişdir. Ümumi həcmi 560 mln.m3, faydalı həcmi
500 mln.m3, bəndin hündürlüyü 125 m, suvarma suyu ilə təmin edilməsi nəzərdə tutulan əkin sahələri 144,8 min hektardır.
Qarabağın önəmli yerüstü su ehtiyyatlarından biri də Xaçınçaydır. Xaçınçay mənbəyini Hacıyurd, Uyuxlu, Gilqiyas, Çiçəkli və Alaqaya yüksəkliklərindən götürür. Çayın uzunluğu 119 km,
hövzəsinin sahəsi 657 km2-dir. Çayın 5 km-dən uzun olan 12 qolu var. Qollardan 5-i sağ, 7-si sol
sahildədir. 1964-cü ildə çayın məcrasında su anbarı tikildikdən sonra çayın axını Kür çayına çatmır.
Çoxillik orta su sərfi 3,08 m3/san müşahidə olunmuşdur.
Qarabağ çatlı vulkanik süxurların geniş yayıldığı ərazi olduğuna görə yeraltı sularla daha zəngindir və onlar nisbətən dağətəyi ərazilərdə səthə çıxaraq bulaq şəklində çayları qidalandırır. Hidrokimyəvi xüsusiyyətləri – kalsium hidrokarbonatlılığına görə onların ümumi codluğu nisbətən aşağıdır. Həm də xüsusilə onların yuxarı hissələrində meyllilik və sululuq çox, axın sürəti böyük olduğundan, bu çaylar hidroenerji ehtiyatları ilə də zəngindir. Onların Azərbaycanın digər sahələrindəki
suvarma sistemlərinə daxil olması, eyni zamanda, ərazidəki Sərsəng, Suqovuşan, Ağdamkənd, Xaçınçay və s. su anbarları ekoloji bərpa prosesinin sürətlənməsinə təkan verəcəkdir.
İşğal zamanı bu çayların qarşısı ermənilər tərəfindən kəsildiyinə görə, Qarabağın dağətəyi
ərazilərində qazılmış çoxlu artezian quyularının suyundan istifadə olunurdu. Bu sular çox təmiz, yeraltı sular olduğuna görə onlardan içməli su kimi məişətdə istifadəsi daha məqsədəuyğundur. Çay
suları isə minerallar, üzvü birləşmələr baxımından zəngin olduğundan əkin sahələrinın suvarılması
üçün daha münasibdir.
İşğaldan azad olunmuş ərazilərin su ehtiyatları iqtisadiyyatımızın irəliləyişində dönüş yaradacaq, bu ehtiyatlar suvarılan torpaqların artırılmasına, suya olan tələbatın ödənilməsinə, digər su ehtiyatlarının paylanmasına və idarə olunmasına yetərincə müsbət təsir göstərəcəkdir.
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QARABAĞDA ORQANİK KƏND TƏSƏRRÜFATININ İNKİŞAF ETDİRİLMƏSİNİN
EKOLOJİ ÜSTÜNLÜKLƏRİ
Vüqar Babayev, Nana Tartaraşvili, Vüsalə Əhmədli, İlkin Qasımov
AMEA-nın Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu
Ənənəvi kənd təsərrüfatı şəraitində torpaq istifadəçiliyi ətraf mühitə çox ciddi neqativ təsir
göstərir. Bu sistemdə tətbiq olunan metodlar və istehsal üsulları əsasən yüksək məhsul almaq üçün
hədəfləndiyinə görə ətraf mühitlə harmonik əlaqələrin qurulması və qorunması üçün heç bir tədbir
həyata keçirilmir. Belə bir təcrübə dünya miqyasında ətraf mühitin geniş həcmli deqradasiyasına səbəb olmaqla, nəticədə torpaqların eroziyası, su mənbələrinin, torpağın və havanın çirklənməsi bionöv müxtəlifliyinin azalmasına və səhralaşmaya səbəb olmuşdur. Planetimizdə baş verən qlobal istiləşməni törədən parnik qazlarının 13%-dən çoxu ənənəvi kənd təsərrüfatının hesabına baş verir.
Bunun əksinə olaraq, orqanik kənd təsərrüfatı (OKT) sistemi torpaq istifadəçiliyinə xüsusi
münasibətlə yanaşaraq, təbii ekosistemin qorunmasına, ətraf mühitin çirklənmə risklərinin azalmasına və enerji sərfiyyatına qənaət edilməsinə şərait yaradır.
Dünyada aparılan çoxillik təcrübələr göstərir ki, kənd təsərrüfatında ənənəvi istehsal üsullarından imtina edilməsi və bioloji üsulların tətbiqi torpaqların münbitliyinin artmasına və onun sağlamlaşmasına səbəb olmuşdur. Yəni torpağın qorunması və onun sağlamlaşdırılması orqanik kənd
təsərrüfatının baza prinsiplərindən biridir.
Ənənəvi kənd təsərrüfatı şəraitində torpaq eroziyası nəticəsində içməli su mənbələriinin çirklənməsi və bu suların tərkibində nitratların və digər sintetik maddələrin toplanması insanların və bütün canlıların sağlamlığına ciddi ziyan vurur. OKT sistemində demək olar ki, bu proseslər baş vermir. Digər tərəfdən, təcrübələr yolu ilə təsdiq olunmuşdur ki orqanik təsərrüfatçılıq şəraitində bərpa
olunmayan enerji mənbələrinə qənaət olunur və sərf olunan enerjinin miqdarı ənənəvi istehsalla müqayisədə əsasən 25%, bəzən isə 81%-ə qədər az olur.
Orqanik metodlar atmosfer havasına daxil olan karbonun adi təsərrüfatlarla müqayisədə 4866% az olması ilə nəticələnir. Bu onunla əlaqədardır ki, orqanik təsərrüfatçılıq şəraitində torpaqda
olan üzvi maddələrin yüksək miqdarı karbon birləşmələrinin atmosfer havasına daxil olmasına imkan yaratmır. Digər tərəfdən, qeyd etmək lazımdır ki, atmosfer havasına daxil olan azot dioksidlərinin 65-80%-i ənənəvi əkinçilik şəraitində baş verir və bunun nəticəsində də atmosferin ozon qatında
dağılma baş verir.
OKT sistemində əkin sahələrində, arxların kənarında genetik baxımdan müxtəlif cinsli bitkilərin yayılması və onların rəngarəngliyi ətraf mühitdə bionöv müxtəlifliyinin qorunmasına şərait yaradır. Ona görə də belə ərazilərdə quşların, bitkilərin, müxtəlif torpaq qurdları və həşəratların, cücülərin populyasiyalarının sıxlığı yüksək olur.
Orqanik kənd təsərrüfatı sistemində bitkilərin xəstəlik və zərərvericilərinə qarşı mübarizədə
təbiətdə yayılmış və hər bir ərazidə çoxluq təşkil edən fitonsidli bitkilərdən hazırlanmış biopreparatların tətbiqi yaxşı nəticələr verir. Bu təcrübə orqanik sektorun inkişaf etdiyi bütün ölkələrdə geniş
yayılmaqdadır.
OKT sistemində genetik modifiksiya olunmuş bitki və heyvan mənşəli sort, növ və cinslərin
tətbiqi yolverilməzdir ki, bu da hazırda dünyada geniş yayılmış qeyri-infeksion xəstəliklərin yayılmaması üçün vacib şərtdir.
Nəhayət, orqanik təsərrüfatçılığın əsas prinsiplərindən biri də heyvanların sağlamlığının və
təhlükəsizliyinin qorunmasıdır. Bu məqsədlə profilaktik tədbir kimi dərman bitkilərindən hazırlanmış biopreparatların tətbiqi çox əla nəticələr verir.
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APPLICATION OF ADVANCED SATELLITE IMAGE PROCESSING IN MAPPING AND
MONITORING OF POST-WAR LANDCOVER/LANDUSE CHANGES IN KARABAGH
LIBERATED TERRITORIES
Aliakbar Rasouli1*, Ramiz Mammadov2, Matanat Asgarova3
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Azerbaijan geographers, ecologists, environmentalists, and urban planners are aware more
than any scientist else in the world that what damage does the occupation of the territories of
Azerbaijan bring out by Armenian forces during the last 30 years. The fundamental driving force of
Landcover/Landuse (LCLU) change is related to spatial and temporal processes caused by war
activities such as the compulsory seizure of agricultural and livestock activities, along with the
destruction of rare forests. Moreover, we should consider the uncontrolled erosion of soil, pasture,
and unique historical monument buildings destruction caused by unprincipled mining activities,
multiple bombings, and land-mine landings within the occupied territories of Azerbaijan.
Eventually, the improper land use and lack of proper care of human and natural resources led to
widespread destruction and even extinction of many plants and wildlife species in the Karabagh
region. Therefore, to revive, rebuild, and sustainable development of the liberated lands a few
advanced image processing methods was applied to analyze post-war changes in a rural and
mountain landscape, inside and around the occupied areas of Karabagh.
The main aim of this progressive research was to detect the status of LCLU types by applying
a combined Object-Based Image Analysis (OBIA) and Machine-Learning / Deep-Learning (DL)
procedures that were adjusted specifically for the study area. The current research attempted to
identify the temporal-spatial changes and trends of the most fragmented LCLU types before, during,
and after the occupation of lands and all around the frontal lines by the processing of dissimilar
highly qualified satellite images, such as Landsat, and Sentinel (1,2 & 3 series) and ALOS-Palsar
satellites imagery from 1990 to 2021. The output pieces of evidence confirm that the most damage
was imposed on urban and rural structures. Meanwhile, the green cover of the region, including
forests, pastures, and agricultural areas has been severely damaged, especially around the frontal
lines. Assessing the extent of such enormous changes has usually been one of the most vital tasks of
the remote sensing scientists before the government starts reconstruction and rehabilitation projects.
We believe that advanced real-time remote sensing/satellite image processing can be a very
effective way of starting and completing LCLU monitoring and modeling in the reclamation
projects. We are quite convinced that our Azeri-nation team can offer the best staffs to do this
critical nation-wide project. To accomplish this very important task, we prepared a comprehensive
plan and offered them to the relevant authorities. To conclude, the long-term occupation of
Karabagh lands has seriously affected infrastructures, the environment, and ecosystems in many
ways. Such geo-environments must be watchfully mapped and monitored by employing advanced
remote sensing technology. Modern remote sensing has many better ways to reach practical
knowledge of geospatial matters and the region's environmental behaviors. Integration of OBIA,
Fuzzy, and Machine-Learning/Deep Learning methods could be seen as a particular vision in the
image processing procedures. This will lead to the construction of relevant multi-purpose geospatial LCLU databases that are essential actions in the current and future land reclamation plans.
Without doubts, a multi-platform real-time monitoring system is almost immediately required, if it
is not yet too late.
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AZƏRBAYCANIN SU EHTİYATLARININ İNTEQRATIV İDARƏ OLUNMASINDA
QARABAĞIN SU RESURSLARININ ROLU
Natiq Paşa
Azərbaycan Texniki Universiteti
Su ehtiyatlarının istifadə edilməsində rasionallıq və davamlılıq su istifadəçilərinin sektorlararası inteqrasiyalı planlanması və idarə edilməsi ilə əldə edilə bilər. Su ehtiyatlarının inteqrasiyalı
idarə edilməsində iki istiqamət əsasdır: birincisi, su ehtiyatlarını qorumaq, digəri isə davamlılıq
prinsipi ilə su ehtiyatlarının idarə edilməsidir. Azərbaycanın davamlı iqtisadi inkişafında, qida təhlükəsizliyinin təmin edilməsində Qarabağın su ehtiyatlarının inteqrasiyalı idarə edilməsi mühim
əhəmiyyət kəsb edir.
Su ehtiyatlarının mühafizəsi və daimi istifadəsinin təmin edilməsi, son dövrlərdə baş verən iqlim dəyişikliyi və qlobal istiləşmə təhlükəsi ölkəmizdə də aktullaıq qazanmaqdadır. Yaşayış yerlərində insanların su ehtiyacını keyfiyyətli və yetərli su ilə təmin etmək üçün su hövzələrinin yaxşı
mühafizəsi və rasional idarə edilməsi bu gün vacib məsələdir.
Su ehtiyatlarının rasional istifadəsi başda balıqçılıq olmaqla su məhsullarının yetişdirməsində
əhəmiyyətli fayda verə bilər. Çünki su anbarları və süni göllər inşa edilərkən əsasən enerji, suvarma
və qismən də içməli su məqsədləri ön plana çıxır. Halbuki balıqçılıq və su məhsullarının istehsalı
yüksək gəlirli və iqtisadi baxımdan yüksək səmərəli sahədir və bu sahədə ölkəmiz əsasən idxaldan
asılıdır. BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Proqramının (FAO) statistik məlumatlarına əsasən,
dünya üzrə adambaşına düşən balıq istehlakının orta illik göstəricisi 18 kq-dır. Azərbaycanda isə
adambaşına düşən orta illik balıq istehlakı 2009-cu ilədək 2 kq-a yaxın olub. Amma son illərdə bu
göstərici artaraq 2014-cü ildə təxminən 7 kq-a çatıb. Bu potensial düzgün istifadə edilərsə, hazırda
mövcud su hövzələrindən əldə edilən balıq istehsalını da bir neçə dəfə artırmaq mümkündür.
Azərbaycanın Qarabağ ərazisində yerləşən çaylar əsasən Kür və Araz çaylarının qollarını təşkil edir. Burada olan çaylar yağış, qar suları, qrunt və yeraltı sularla qidalanır və suyundan əsasən
suvarmada istifadə olunur. Halbuki Tərtərçay, Xaçınçay, Qarqarçay, Oxçuçayın, Həkəri və Bərgüşad çaylarının sularında çox qiymətli forel, xramula, sarıbalıq, çəki və s. növlər də mövcuddur. Bu
növlərin çoxaldılması və istehsalı məqsədilə çaylar üzərində balıqyetişdirmə süni göl və nohurlarının yaradılması, mövcud su anbarlarından bu məqsədlə istifadə edilməsi iqtisadi baxımdan səmərəli
və prespektivlidir.
Eyni zamanda bu çaylar Mil və Qarabağ düzlərinin suvarılmasında böyük əhəmiyyət kəsb
edir. Həddindən artıq suvarılma səbəbi ilə azsulu çayların quruması, potensialı düzgün hesablanmayan, təbii bərpa imkanı üzrə istifadə edilən artezian suları su ehtiyatlarının tükənməsinə səbəb olmaqdadır. Bu isə öz növbəsində bizi yeraltı su səviyyələrinin aşağı düşməsi, meşəsizləşmə, çölləşmə, quraqlıq, biomüxtəlifliyin yox olması kimi ekoloji problemlərlə üz-üzə qoyacaqdır.
Sektorlararası su paylaşımında problem və münaqişələrin yaranmaması üçün su ehtiyatlarının
idarə edilməsində ətraf mühit parametrlərinin kompleks, inteqrativ tədqiqi daha səmərəli olardı. Bu
zaman ekoloji restavrasiya, su keyfiyyətinin yüksəldilməsi, sudan istifadənin sənaye, kənd təsərrüfatı, təbii ehtiyacların qarşılanması prinsipləri kompleks götürülməklə yeni istifadə mexanizmlərı işlənilməlidir. Su istifadəçilərinin sudan istifadə təlimatlarına, vəzifə və öhdəliklərinə, iqtisadi inkişaf
layihə və proqramlarına yenidən baxılmalıdır. Su ehtiyatlarının istifadəçilər arasında rasional paylanması isə bütün maraqlı tərəflərin iştirak etdiyi bir qurum tərəfindən inteqrativ idarə edilməklə
həll oluna bilər.
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EKOLOJİ KƏND TƏSƏRRÜFATININ QARABAĞ BÖLGƏSİ ÜÇÜN
İQTİSADİ ƏHƏMİYYƏTİ
Vüqar Babayev, Ülfət Abdullayev, Nurlan Məcidov, İlkin Qasımov
AMEA-nın Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu
Azərbaycanda ekoloji kənd təsərrüfatı elmi məktəbinin yaradıcılarından biri olan prof. A.Babayev hesab edir ki, İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra Azərbaycanın dövlət büdcəsində vəsaitin
artırılması üçün mövcud olan imkanlardan biri də ölkənin ixrac potensialında orqanik (ekoloji təmiz) mənşəli məhsulların istehsalının genişləndirilməsi ola bilər. Belə ki, son 10 il müddətində orqanik kənd təsərrüfatı (OKT) dünyada misli görünməmiş sürətlə inkişaf etdi. Bunun əsas səbəbi
dünyanın müxtəlif ölkəkərində orqanik məhsullara artan tələbatlarla bağlıdır. Yəni ənənəvi kənd təsərrüfatında istehsal olunan keyfiyyətsiz ərzaq məhsulları dünyanın hər yerində geniş yayılmaqda
olan qeyri-infeksion xəstəliklərə görə insanlarda böyük həyəcan hissi yaratmışdır. Elmi və tibbi tədqiqatların insanları təşvişə salan bu xəstəliklərin mənşəyi haqda əldə etdiyi nəticələr həqiqətən həyəcanlı idi. Orqanik məhsullara olan tələbatın artması bütün kənd təsərrüfatı istehsalçılarında belə
bir fikir yaratdı ki, istehlakçılar orqanik məhsulların qiymətinin çox yüksək olmasına baxmayaraq,
bu ərzaqları böyük həvəslə alırlar və qiymətlərin bahalığı onlar üçün önəmli deyildir. Yaranmış vəziyyət inkişaf etməkdə olan ölkələrin istehsalçılarını daha ciddi düşünməyə vadar etdi. Və onlarda
belə bir rəy yarandı ki, ərzaq məhsulları bazarında yüksək gəlir gətirən orqanik məhsullarla təmsil
olunmaq onlar üçün daha sərfəlidir. Hazırda inkişaf etməkdə olan ölkələrdə əhalinin əsas təbəqələrinin gəlirlərinin aşağı olması həmin ölkələrdə istehsal olunan məhsulların yüksək inkişaf etmiş sənaye ölkələrinə axınını yaratmışdır. Bu məhsulların böyük bazarları Şimali Amerikada, Yaponiyada
və Avropa İttifaqında fəaliyyət göstərir. Maraqlı bir fakt da onunla bağlıdır ki, orqanik sektorun inkişaf etdiyi ölkələrdə iqtisadiyyatla yanaşı, əhalinin təhsili və gəlirləri də inkişaf etməkdədir. Ona
görə də artıq dünyanın əksər ölkələrində siyasi dairələrin orqanik təsərrüfatçılığın inkişaf etdirilməsinə qarşı münasibətində kəskin dönüş yaranmışdır. Onlar hesab edirlər ki, ölkələri daxilində bu
sektoru subsidiyalaşdırmaqla özlərinin davamlı inkişafına və ərzaq təhlükəsizliyinə böyük təminat
yaradırlar.
2002-ci ildə dünyada sertifkatlaşdırılmış orqanik məhsulların satışından əldə olunan gəlir 20
milyard ABŞ dolları olduğu halda 2020-ci ildə bu göstərici 95 milyard dollar səviyyəsinə qalxmışdır.
Son 10-15 ildə dünyada orqanik üsullar yalnız ərzaq məhsullarının istehsalında deyil, eyni zamanda qeyri-ənənəvi kənd təsərrüfat məhsulları istehsalında da genişlənməkdədir. Məsələn, qeyriənənəvi meşə məhsulları, yəni qəzrəkli meyvələrin məhsulları, göbələklər, yabanı meyvələr, yabanı
otlar, ov əti, həmçinin dərman və kosmetik məqsədlər üçün istifadə olunan bitki və heyvan mənşəli
xammal. Hazırda ABŞ-da istehsal olunan qeyri-ənənəvi kənd təsərrüfatı məhsullarından əldə olunan
gəlir ildə 11 milyard dollar təşkil edir. Son zamanlar həmçinin balıqçılıq və arıçılıq kimi sahələrdə
də bu istiqamət üzrə böyük dönüş yaranmışdır.
İstehlakçıların orqanik məhsullara olan tələbatının artması onunla əlaqədardır ki, bu məhsulların keyfiyyəti konkret standartlara əsaslanır. Ona görə də onlar hesab edirlər ki, həmin məhsullar
ekoloji baxımdan təhlükəsizdir və onların tərkibində süni qarışıqlar yoxdur. Orqanik məhsulların
sertifkatlaşdırılması istehlakçılarda bu məhsula qarşı olan inamın artmasına və orqanik bazarın genişlənməsinə xidmət edir. Orqanik istehsalın təşəkkül tapdığı bütün ölkələrdə fəaliyyət göstərən sertifkatlaşdırılma orqanları həmin məhsulların keyfiyyətinin ekoloji standartlara uyğunluğunu birbaşa
təsdiq edirlər.
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KƏLBƏCƏR-LAÇIN İQTİSADİ-COĞRAFİ BÖLGƏSİNİN TORPAQLARI
Zaman Məmmədov
AMEA-nın Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu
Respublikanın cənub-qərb bissəsində yerləşən bölgə Qubadlı, Zəngilan, Kəlbəcər və Laçın inzibati rayonlarının ərazilərini özündə birləşdirir və sahəsi 530,8 min ha olmaqla respublika ərazisinin 6,1%-ni təşkil edir. Yüksək dağlıq hissədə qışı soyuq keçən tundra, orta və alçaq dağlıq hissədə
qışı quraq keçən mülayim isti, dağətəyi və düzənlikdə isə mülayim isti və quru subtropik iqlim tipləri hakimdir.
Beləliklə, bölgənin ayrı-ayrı ərazilərində bir-birindən fərqlənən iqlim şəraiti və təbii bitki örtüyü torpaq örtüyünün də formalaşmasma və inkişafına öz təsirini göstərmişdir. Mərkəzi və şimal
hissələrdə enliyarpaqlı meşələr (palıd, vələs, fıstıq və s.), yüksək dağlıqda alp və subalp çəmənlikləri, orta dağlıqda bozqır ot bitkiləri, alçaq dağlıq ərazilərdə isə quru çöl, kserofıt kolluqlar və seyrək
meşəli bozqır sahələr geniş yer tutur.
Bölgənin torpaq örtüyü əsasən vulkan mənşəli süxurların aşınmış elüvial-dellüvial çöküntüləri
üzərində əmələ gəlmişdir. İşğaldan əvvəl aparılmış çöl və laboratoriya tədqiqatları əsasında ərazinin
torpaq örtüyündə aşağıdakı tip və yarımtiplərin yayıldığı müəyyənləşdirilmişdir. Bölgənin demək
olar ki, bütün torpaq ehtiyatları dağlıq ərazidə yerləşir. Yüksək dağlıq hissədə yayılmış ibtidai, torflu və çimli dağ-çəmən torpaqları bölgənin ümumi torpaq ehtiyatlarınm 24,6%-ni əhatə edir. Orta
dağlıqda da yayılmış qaramtıl və bozqır dağ-çəmən torpaqlarının tutduğu sahə 10,4% təşkil edir.
Ərazidə meşə örtüyü altında torpaq ehtiyatlarının 42,2%-i yerləşir. Meşə ərazilərinin çox hissəsində
və xüsusilə qəhvəyi-meşə torpaqları intişar tapmış sahələrdə çəmənləşmə və bozqırlaşma prosesləri
intensiv baş verməkdədir. Alçaq dağlıq və dağətəyi düzənlik zonada yayılmış boz-qəhvəyi, şabalıdı
və allüvial-çəmən torpaqlarının sahəsi 15,8%-ə çatır.
Bölgənin ümumi torpaq fondunun 45,0%-dən bir qədər artıq hissəsi yararlı torpaq sahələri kimi kənd təsərrüfatı dövriyyəsinə daxildir. Dövriyyədə olan torpaqların 18,5%-i əkinə və dincə qoyulmuş, 1,6%-i isə çoxillik əkmələr sahələridir. Torpaq ehtiyatlarının əsas hissəsini təşkil edən örüş
və otlaq torpaqlarının sahəsi 175,0 min ha olmaqla ümumi yararlı torpaqların 73,4%-ni əhatə edir.
Kənd təsərrüfatına yararlı həyətyanı sahələr isə 1,0%-dir. Yararlı torpaqların 5,5%-i biçənək sahələri kimi istifadə olunurdu. Həmin dövrdə kənd təsərrüfatında istifadə edilməyən torpaq sahələri
37,7%-ə çatdığı halda hazırda bu rəqəmlər on dəfələrlə artıqdır. Uzunmüddətli istismarın nəticəsi
olaraq kənd təsərrüfatına yararlı torpaqların keyfiyyət qrupları üzrə paylanma dinamikası da xeyli
dəyişkəndir. Kənd təsərrüfatında istifadə olunan torpaqların 86,7%-ni yüksək keyfiyyətli torpaqlar
təşkil edir ki, bunun da 7,0%-i əkin və dincə qoyulmuş torpaqların payına düşür. Yararlı torpaqların
45,1%-ni əhatə edən kəndyanı örüş və otlaq torpaqları I keyfiyyət qrupuna aid edilmişdir. İşğala qədər aparılmış tədqiqatlara əsasən, bölgənin ümumi ərazisinin 30,3%-i müxtəlif dərəcədə eroziyaya
uğramış torpaqlardan ibarətdir. Eroziyaya uğramış sahələrin 40,4%-i şiddətli, 24,8%-i orta və
34,8%-i isə zəif eroziyalı torpaqlardır.
İşğal dövründə meşə sahələri erməni işğalçıları tərəfindən vəhşicəsinə qırılıb məhv edildiyindən meşə torpaqlarında eroziya prosesləri daha da fəallaşmışdır. İşğal dövründə bu torpaqlar vandalizm nəticəsində sıradan çıxarılmış, müxtəlif dərəcədə deqradasiyaya uğramışdır. Bu torpaqların
qiymətləndirildiyi dövrdən 30-40 il keçməsi və işğalçıların burada vəhşi əkinçiliklə məşğul olması,
flora və faunanı çox yerlərdə məhv etdiklərinin nəticəsi olaraq torpaqlarda güclü deqradasiya proseslərinin (yuyulma, səhralaşma, külək və su eroziyası) getməsi səbəbindən torpaqların münbitliyində, onların tərkibindəki qida maddələrinin miqdarında dərin və mənfi dəyişikliklər getmişdir. Qeyd
olunan bölgənin 1:100000 miqyasında CİS, peyk verilənlər və fond materialları əsasında torpaq, baxarlılıq və meyllilik xaritələri hazırlanmışdlr ki, bu da yeni yanaşmada öz tohfəsini verəcəkdir.
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LAÇIN-QUBADLI TORPAQ-KADASTR RAYONUNUN TƏBİİ ŞƏRAİTİNİN
EKOİQTİSADİ ƏHƏMİYYƏTİ (PIÇƏNIS ÇAYI HÖVZƏSI TIMSALINDA)
Qismət Yunusoğlu
Bakı Dövlət Universiteti
Qarabağ vulkanik yaylasının şimal hissəsini tutan Dəlidağ-Mıxtökən silsiləsi, onunla kəsişərək meridianal istiqamətində uzanan Qırxqız dağının (Dəvəboynu yaylağından) yamaclarından axan
bulaqların (Hüseyn bulağı, Qiblə bulağı, Qırxbulaq, Daşbulaq, Südlü bulaq, Meşə bulağı) suyundan
yaranan Piçənis çayı (15 km uzunluqda, Həkəri çayının sol qolu) hövzəsi bölgənin zəngin ekoloji
mühiti, biomüxtəlifliyi ilə fərqlənən meşə landşaftına malik olmaqla yanaşı, həm də bu ehtiyatların
sənaye potensialı əsasında iqtisadi-təsərrüfat əhəmiyyətinə malikdir. Mürəkkəb geoloji-coğrafi
struktur vahidlərini əhatə edən bu ərazilər Laçın-Qubadlı torpaq-kadastr rayonunun (ümumi sahəsi
370,5 min hektar olmaqla) şərq hissəsini tutur, Şuşa rayonunun inzibati-ərazi vahidləri ilə sərhəd
təşkil edir.
Alçaq və orta dağlıq qurşağını əhatə edən Piçənis çayı hövzəsində yerləşən Piçənis, Aşağı
Çorman, Xaçınyalı, Nurəddin, Ardıclı, Şamkənd, Bozdağan, Ağvağ, Ağcayazı, Fərraş kəndləri
(1950-1960-ci illərdə boşalmış Sərxan (Başxan), Bababuğavuran, Dərəkənd kəndləri də daxil olmaqla) əhatəsindəki meşə qurşağı (ekoturizm baxımından əvəzsiz təbii şəraiti, balneoloji əhəmiyyətli bulaqları olmaqla) qiymətli ağac cinsi – qırmızı (qızıl) palıd ağacı ilə zəngindir. Çürüməyən
(200 il suda qalmaqla), biofitogenetik xüsusiyyətinə (onun qabığından tünd qəhvəyi rəng alınır) görə təravətli olan bu ağac tikinti materialları istehsalında və yeyinti sənayesində əvəzolunmaz xammal ehtiyatı kimi iqtisadi cəhətdən əhəmiyyətlidir.
Qırmızı və qızıl palıdın bu dəyəri hələ 1890-1910-cu illərdə Fransada şərab istehsalı ilə məşğul olan şirkətlərin marağına səbəb olmuş, xarici mütəxəssislərin-mühəndislərin bir qrupu Şuşa qəzasına gələrək Ağdam-Xocalı-Ballıca-Qırxqız-Fərraş-Aşağı Çorman-Piçənis yolu çəkilmişdir (Dəvəboynu yaylağından keçməklə). Sonrakı mərhələdə bu istiqamətlər üzrə dağ yolu çəkilmiş, ağaclardan hazırlanan taxta parçalarını (konyak-şərab saxlamaq üçün ağac çəlləklər hazırlamaq üçün)
Fransaya aparmışlar. Bu yolla aparılması üçün kəsilmiş ağac yığınlarının bir hissəsi Dəvəboynu
yaylağında 1980-ci illərədək qalırdı.
Hövzədə digər ağac emalı müəssisəsi Şəlvə çayının sahilində də olmuşdur. Burada Hacısamlı
kəndində 1950-ci illərdən fəaliyyət göstərən ağac-taxta emalı zavodunda qiymətli ağaclardan Şərq
memarlığı üslubunda hazırlanmış qapı-pəncərə çərçivələri, müxtəlif ölçülü döşəmə-taxta parçaları
istehsal edilmişdir.
Sənaye əhəmiyyətli qırmızı və qızıl palıd ağacının arealı Piçənis-Şəlvə çayları hövzəsində daha çox Piçənis-Nağdalı kəndləri arasında (Piçənis, Xaçınyalı, Kürdhacı, Ardıclı, Fərraş, Ərikli, Çorman, Bozdağan, Şamkənd, Ələkçi, Nağdalı kəndləri hüdudlarında), Qızılqaya yüksəkliyi ilə Yalkənd kəndi arasında alçaq-orta dağlıq qurşaqlarda yayılmış, bu hövzənin coğrafi-ekoloji mühitindəki qırmızı və qızıl palıd ağaclarının yayılma arealının indiki dövrdə xəritələşdirilməsi, ekobiokadastr bazasının yaradılması, qiymətli meşə ağaclarının seleksiyasının aparılması xüsusilə vacibdir.
Çünki erməni-daşnak qüvvələri 1988-ci ildən etibarən Azərbaycan Respublikasının Qarabağ iqtisadi rayonunda xalqımıza qarşı milli, etnik, tarixi, maddi-mənəvi soyqırım törətməklə yanaşı, həm də
ekoloji qətliamlar (qiymətli fauna və flora növlərinin yox edilməsi istiqamətində) törətmişlər.
Göründüyü kimi, işğaldan azad edilmiş Laçın rayonunun ekolandşaft ehtiyatları sırasında qiymətli meşə ağaclarının sənaye ehtiyatı müəyyən edilməklə həm də onların iqtisadi-təsərrüfat qiymətləndirilməsi indiki dövrdə xüsusilə əhəmiyyətlidir. Belə ki, bu cür ehtiyatların həcmi Laçın-Qubadlı kadastr rayonu hüdudlarında kifayət qədərdir.
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QARABAĞ REGIONUNDA ORQANİK KƏND TƏSƏRRÜFATININ İNKİŞAFININ SOSİAL ÜSTÜNLÜKLƏRİ
Vüqar Babayev, Mahmud Qurbanov, Zakir Məmmədov
AMEA-nın Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu
Qarabağ ərazilərində orqanik kənd təsərrüfatının (OKT) inkişaf etdirilməsi kənd icmalarının
sosial inkişafına çox müsbət təsir göstərə bilər. Bu ilk növbədə Qarabağda bərpa ediləcək yaşayış
yerlərində yeni iş yerlərinin yaradılmasına böyük dəstək verəcəkdir. Belə ki, orqanik təsərrüfatçılıq
şəraitində sintetik gübrələrdən imtina edilməsi əl əməyinin tətbiqinə əlverişli şərait yaradır. Avropa
ölkələrinin təcrübəsi göstərir ki, orqanik təsərrüfatlarda çalışan işçilərin sayı adi təsərrüfatlarla müqayisədə 10-20% çoxluq təşkil edir. Digər tərəfdən, orqanik istehsalçılar becərilən bitkiləri və onların əkin müddətlərini təsərrüfat ili müddətində planlaşdırdıqlarına görə ərazidə bionöv müxtəlifliyinin qorunmasına və torpaqların sağlamlaşdırılmasına şərait yaradırlar. Orqanik təsərrüfatlarda belə
bir siklin tətbiqi işçilərin il boyu işlə təminatına imkan yaradır, onların peşəkarlığı yüksəlir, insanların miqrasiyası azalır. OKT-nin mövcud olan ən vacib üstünlüklərindən biri də kənd əhalisinin qazanc dalınca şəhərlərə axınının azaldılmasıdır.
Qarabağda bərpa ediləcək kəndlərdə orqanik istehsalın artması kənd icmalarının sosial-iqtisadi möhkəmlənməsinə və inkişafına imkan yaradır. Orqanik təsərrüfatda fəaliyyət göstərən işçi qüvvəsi yerli şəraitə adaptasiya olunduqca onların iş vərdişləri və bacarıqları yüksəlir. Bunun sayəsində
rəqabətə davamlı və yüksəkkeyfiyyətli məhsul istehsal olunur. Müəyyən zaman kəsiyində işçi qüvvəsinin orqanik istehsal standartlarını mənimsəməsi orqanik məhsul bazarında təsərrüfatın imicini
və rəqabət qabiliyyətini artırır. Ərzaq bazarında orqanik məhsulların qiymətinin ənənəvi üsulla istehsal olunan məhsulların qiymətindən 2,5, bəzən 10 dəfə artıq olması kənd əhalisinin və orqanik
təsərrüfatın gəlirlərinin artmasına səbəb olur.
Orqanik təsərrüfatçılıq sistemində meydana gələn digər sosial üstünlüklər orqanik istehlakçıların bu məhsullara olan marağının və tələbatının artması ilə əlaqədardır. Belə ki, ərzaq bazarında
mövcud olan sertifkatlı orqanik məhsullar istehlakçıların öz sağlamlığına və həyat şəraitinə olan
inam və ümidlərinin artması ilə nəticələnir. Onlar orqanik məhsulu sağlamlığın rəhni kimi qiymətləndirirlər. 2020-ci ilin əvvəllərindən bütün dünya əhalisini təşvişə salan və həyat üçün təhlükə yaradan COVİD-19 pandemiyası belə bir faktı təsdiqlədi ki, sağlam olmayan qidalanma insanların immunitet səviyyəsinin azalmasına səbəb olur və nəhayət, ölümlə nəticələnir. Həqiqətən, BMT-nin Qida və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı COVID-19-un başlatdığı iqtisadi böhran nəticəsində 101 xalis qida
idxal edən ölkədə ən azı 14.4 milyon insanın yaxşı qidalana bilməyəcəyini təxmin edir. Fövqəladə
ssenari halında 2020-ci ildə qlobal real ÜDM artımında 10 faizlik azalma 80,3 milyon nəfər deməkdir. Təcrübə göstərir ki, dünyanın 180 ölkəsində orqanik kənd təsərrüfatı sektorunun inkişaf etdirilməsi dünyada ərzaq təhlükəsizliyi probleminin həllinə müsbət təsir göstərən bir amildir. Dünyada
hər il aclıq keçirən 850 milyon insanın ərzaqla təminatında və o cümlədən həmin insanlar arasında
işsizliyin azaldılmasında bu sektorun rolu böyükdür. Çünki son illərdə bütün dünyada ərzaq məhsullarının qiymətinin qalxması və eyni zamanda keyfiyyətinin azalması inkişaf etməkdə olan ölkələrdə aclığa və yoxsulluğun artmasına səbəb olmuşdur.
Dünya təcrübəsinə əsasən belə qənaətə gəlmək olar ki, kənd ərazilərində orqanik təsərrüfatçılığın inkişafı kənd icmalarında yaşayış şəraitinin yaxşılaşmasına (yolların çəkilişi, məktəb və bağçaların inşası, tibbi xidmətin yaxşılaşması, yeni infrastrukturun yaranması və s.) əsaslı müsbət təsir
göstərir.

137

“Qarabağın biomüxtəlifliyi, torpaq və su ehtiyatları: keçmişi, bugünü və gələcəyi” mövzusunda onlayn konfrans

QARABAĞIN TORPAQ EHTİYATLARI, BƏRPASI VƏ YAXŞILAŞDIRILMASI
Nasir Yolçiyev, Lalə Qurbanova
Qərbi Kaspi Universiteti
Qarabağın torpaq və bitki örtüyünün yaxşılaşdırılması və bərpası üçün növbəti metodların
tətbiqini məqsədəuyğun hesab etmək olar:
1. Kənd təsərrüfatı istiqaməti: pоzulmuş ərazilərdə əkin aparmaq, bağ salmaq, çəmən və
оtlaq kimi istifadə etmək;
2. Meşə təsərrüfatı istiqaməti: a) məqsədyönlü meşəliklər (tоrpaqqоruyucu, sutənzimləyici)
salmaq; b) istismar əhəmiyyətli meşəlik sahələri yaratmaq;
3. Yaşıllaşdırma və səhiyyə-gigiyena istiqamətli istirahət zоnası yaratmaq, park yaşıllığı salmaq, ətraf mühiti çirkləndirən tullantı layların kоnservasiyası və ya yaşıllaşdırma;
4. Müxtəlif təyinatlı su hövzələri (su anbarları, nоhur, sututar və s.) yaratmaq;
5. Pоzulmuş ərazilərdə yaşayış və digər tikililər layihələndirmək.
Kənd təsərrüfatının stabil inkişafının təmin edilməsi, səmərəli suvarma və digər aqrotexniki
tədbirlərin düzgün təşkil olunması, otlaqların normadan artıq yüklənməməsi torpaqların müxtəlif
deqradasiya proseslərinin qarşısının alınmasına zəmin yaradır.
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ТЕРМАЛЬНЫЕ ВОДЫ КЕЛЬБАДЖАРСКОГО РАЙОНА – БОГАТСТВО
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Гюнай Гюнешова, Фараят Ахмедова, Ровшан Халилов
Бакинский государственный университет
Кельбаджарский район является одним из красивых регионов Азербайджана, который
славится своими богатыми природными ресурсами. Несмотря на то, что Кельбаджарский
район был под оккупацией армян в течение многих лет, он снова перешел под контроль
Азербайджана согласно подписанному 10 ноября 2020 года трехстороннему соглашению.
Кельбаджарский район богат минеральными термальными источниками. Самыми
известными являются источники минеральных – термальных вод Истису и Тутхун. К
источникам термальных вод Истису относятся: Йухары Истису, Ашагы Истису и Кешдаг, а к
источникам термальных вод Тутхун – одноименный Тутхун, Гарасу, Мозчай и Готурлу.
Термальные воды, указанные выше, являются природным богатством Кельбаджара и
благодаря своим ценным свойствам могут быть применимы в различных отраслях народного
хозяйства. По своему минералогическому составу, эти воды, в основном, гидрокарбонатные,
хлоридные и сульфатно – кальциевые. В их составе также имеется бор и бром, которые
имеют особые целебные свойства. Термальные источники Истису отличаются от других
источников по своему газовому и химическому составу. Эти воды оказывают лечебное
воздействие на организм человека. По лечебным свойствам их сравнивают с термально –
минеральными источниками Карловых Вар в Чехии. Следует отметить, что температура
термальных вод Кельбаджарского района варьирует от 580 С до 750 С (на поверхности), а в
глубине может достигать до 900 С.
Особое значение имеет микробиота термальных вод Кельбаджара, где проживают
термофильные микроорганизмы при высоких значениях температур. Как известно, термофильные микроорганизмы благодаря высокой скорости роста и способности продуцировать
биологически активные и ценные органические вещества, широко применяются в различных
отраслях народного хозяйства, а также для получения наночастиц различных металлов. С
этой точки зрения, термальные воды Кельбаджара представляют особый интерес, как объект
исследования для выделения различных штаммов термофильных бактерий.
Благодаря героизму Азербайджанских сынов и инициативе президента Ильхама
Алиева, территории оккупированные армянскими террористами много лет назад, были
освобождены и перешли под контроль Азербайджана. Наряду с победой в регион возвращается инфраструктура и наука. В свете этих событий возникла возможность повторных
микробиологических исследований термальных вод Кельбаджарского района.
Были взяты образцы термальных вод «Ашагы Истису» и «Йухары Истису», проведено
исследование образцов в лабораторных условиях. Сделан посев водных образцов на питательной среде мясо-пептонный-агар. Период инкубации длился 5 суток при температуре 600
С. Полученные колонии термофильных бактерий были выделены в чистую культуру по
методике Коха и будут изучены для дальнейших исследований в получении наночастиц
металлов биологическим методом.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОККУПАЦИИ
АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ ЗЕМЕЛЬ
Севиндж Гаджиева, Фаргана Алиева
Бакинский государственный университет
Одним из часто происходящих зловещих явлений в мире является война. Сегодня весь
мир признает тот факт, что пагубное влияние войн на природу и окружающую среду более
опасны, чем любой другой фактор. Начиная с 1989 года, Армения вела войну против
Азербайджана из-за земель, которые по историческим данным никогда не принадлежали им.
На оккупированных территориях Нагорного Карабаха и еще 7 наших районах появились
многочисленные заминированные ямы-ловушки со стороны врага. Армения, проводя
безумную политику, якобы создавая «Великую Армению от моря до моря» создала почву
для высыхания прудов и болот, а также зеленых насаждений, зарослей, лесов на
оккупированных районах. Не имея достаточно людей, чтобы населять оккупированные
районы, Армения для достижения своих военно-политических целей стала реализовывать на
наших землях тактику "выжженной земли".
Земли Азербайджанских районов были выжжены и разрушены так, что теперь не
пригодны ни для обитания, ни для сельского хозяйства. В результате разрушения
экосистемы была прекращена миграция птиц. После освобождения из вражеских рук
Азербайджанских районов взору открывается ужасающая картина. Пустынные, не имеющие
зеленые насаждения земли, полностью разрушенные дома, мечети, кладбище, исторические
места. После освобождения Физулинского района, наша армия не могла найти хоть одного
уцелевшего объекта, чтобы возвести флаг Азербайджанской Республики. Армения,
используя белый фосфор, спровоцировала пожар в лесах Шуши, совершая экологический
террор против Азербайджана. Масштабы пожаров от фосфорных снарядов имели плачевные
последствия. До оккупации Шушинские леса были богаты различными видами деревьев,
общая площадь лесного фонда составляла 8,5 тысячи гектаров. Еще до оккупации там росли
ценные деревья возрастом более 500 лет. Все эти деревья теперь невозможно будет вернуть.
О том, куда денутся после этого осиротевшие животные, само собой, враг не задумывается.
Еще одна причина эко кризиса - огромные захоронения, оставшиеся на поле боя. При
разложении огромного числа трупов образуются яды, которые с дождями или грунтовыми
водами попадают в водоемы, отравляя их. Эти же яды губят животных и на месте
захоронения. Они опасны тем, что их действие может начаться как сразу, так и только через
несколько лет, и продолжаться не один год. Еще один вид использования природных
объектов в своих военных целях Армении - это отравление источников воды. Недостаток
воды является актуальной темой в современном мире и, в том числе, в Азербайджане, где
72.7% всех поверхностных водных ресурсов образуются за пределами страны. Армения
постоянно загрязняла трансграничные водные ресурсы химическими и биологическими
веществами. Исследования показывают, что каждый год около 350 миллионов кубических
метров воды, проходящей через территорию Армении, загрязнялись химическими
веществами. Кроме того, микрофлора и микрофауна 43-километрового участка реки Араз на
территории Азербайджана были полностью уничтожены, а количество тяжелых металлов в
реке Араз намного выше нормы.
После капитуляции Армении, вражеская сторона покидая оккупированные территории, оставили там лишь только руины: сжигали дома, деревья, уничтожали домашних и
диких животных. Но все это было лишь мизерная часть трагических последствий оккупации
Карабаха и 7 прилегающих к нему районов Азербайджана.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РЕКИ ОХЧУЧАЙ
Севиндж Гаджиева*, Тарана Алиева, Зарифа Велиева
Бакинский государственный университет
Победа в Отечественной войне и освобождение ранее оккупированных Арменией
территорий, в частности, Зангиланского района, открыли доступ азербайджанским экологам
к местным рекам. И результаты проб воды, взятые в реке Охчучай, впадающей в Араз,
выявили высокое содержание в ней тяжелых металлов – меди, молибдена, марганца, железа,
цинка, хрома. Уровень загрязнения этой реки выше, чем других приграничных рек,
содержание никеля в этих реках было в 7 раз выше нормы, железа – в 4 раза, а медномолибденового соединения – в 2 раза.
Высокое содержание тяжелых металлов губит не только речную фауну, но и крайне
опасно для здоровья человека. Зангезурский медно-молибденовый комбинат и Капанский
горно-обогатительный комбинат не соблюдают экологические стандарты, сбрасывая отходы
производства напрямую в реку Охчучай, без предварительной очистки. Также отходы с
Каджаранского медно-молибденового рудника попали в реку Охчучай из-за повреждения
хвостохранилища. На этих комбинатах часто бывают крупные аварии, в результате которых
огромное количество выбросов попадают в окружающую среду. Река Охчучай загрязняется
по всей ее длине – как минимум на 50 км. Воды реки текут до самого Араза. Загрязнение
реки Охчучай признают и государственные структуры Армении. Ухудшение качества воды в
реке и высокое содержание в ней молибдена, железа, меди, цинка, хрома и других тяжелых
металлов влияют и на фауну реки Охчучай. Вторая по величине река Зангезура, Охчучай,
вследствие деятельности промышленной зоны стала непригодной для орошения, рыба в ней
также не водится.
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OXÇUÇAYIN EKOLOJİ TERRORU
Anar Hüseynov
AMEA-nın Mikrobiologiya İnstitutu
Bütün dünyada, eləcə də ölkəmizdə qlobal istiləşmə səbəbindən iqlim dəyişir, buzlaqlar əriyir,
yağışlar isə artıq mütəmadi yağmır, çayların su ehtiyatı getdikcə tükənir. Hətta lazımi tədbirlər görülməzsə, yaxın 30 ildə Cənubi Qafqazın ən böyük çayı olan Kür çayının Xəzər dənizinə çatmamış
quruyacağı bildirilir. Son illərdə respublikamızda ciddi quraqlıq mövcuddur. Statistik məlumatlara
əsasən, bu illərdə Kür çayında su ehtiyatı Azərbaycana daxil olduğu yerdə 25%, Araz çayında
(İmişli) isə 60% azalmışdır.
Ölkəmizdə su qıtlığının yaranma səbəblərindən biri də ərazimizin 20%-nin işğal altında olması idi. Bu gün işğalda olan ərazilərimizin azad olunmasının respublikamızın su balansına çox böyük
faydası olacaqdır. Belə ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərin çayları və göllərinin, o cümlədən yeraltı
su ehtiyatları təxminən 780 mln. m3 olaraq hesablanır. Bu isə yerli su ehtiyatlarımızın 20%-nə bərabərdir. İşğal dövründə Azərbaycan bu çayların su ehtiyatlarından məhrum olduğundan, əkin sahələrinin, xüsusilə bitkilərin vegetasiya dövründə suvarılmasında çətinliklər yaranırdı. Ermənilər ekoloji
terror törədərək, həmin çayların sularını dağətəyi ərazilərə buraxmırdılar.
Məlumdur ki, respublikamızın su balansının təqribən 80%-i transsərhəd çaylar hesabına formalaşır. Ərazimizə daxil olan transsərhəd çaylar əsasən Ermənistan və Gürcüstandan daxil olur. Ermənistan ərazisindən daxil olan transsərhəd çaylardan biri də Oxçuçaydır. Bu çayda axırıncı dəfə
tədqiqat işləri 1980-ci illərdə aparılmış və o zamandan məlumdur ki, Araz çayını ən çox çirkləndirən çaylardan biri də Oxçuçaydır. Çünki, Mehri, Qacaran, Qafan və Dəstəkert dağ-mədən (metalsaflaşdırma) kombinatlarının yüz min tonlarla qatı turş suları, ağır metal duzları və başqa tullantılar
Oxçuçayı hədsiz dərəcədə çirkləndirir. Oxçuçay əslində sənaye tullantılarını Ermənistanın bu bölgəsindən uzaqlaşdıran kollektor rolunu oynayır.
Torpaqlarımız işğaldan azad olunduqdan sonra, Zəngilan rayonu ərazisindən axan Oxçuçaydan gətirilən su nümunələrinin tərəfimizdən mikrobioloji və biokimyəvi təhliləri aparılmışdır. Təhlillərin nəticələrinə əsasən müyyən olunmuşdur ki, Oxçuçayda ağır metallardan olan manqan, dəmir, nikel, kadmium, qurğuşun, sink, molibden və misin miqdarı yolverilən həddən dəfələrlə artıqdır. Ermənistan ərazisində yerləşən Qacaran mis-molibden zavodu və Qafan mis-filiz saflaşdırma
kombinatının yüksək kimyəvi tərkibli istehsalat sularının birbaşa Oxçuçaya axıdılması nəticəsində
çay hövzəsi ölü zonaya çevrilmişdir. Çayda ağır metalların miqdarının yüksək olması suda mikrobiotanın inkişafının zəifləməsinə səbəb olmuşdur. Belə ki, suda aerob bakteriyaların miqdarının az
və anaerob bakteriyaların miqdarının çox olması oksigen qıtlığının göstəricisidir. Ancaq oksigenin
miqdarının az olduğu su hövzələrində saprotrof bakteriyaların miqdarı yüksək olmalıdır. Oxçuçayda
isə əksinə, saprotrof bakteriyaların miqdarı azdır (36-206 hüc/ml). Belə ki, suda olan ağır metalların
yüksək qatılığı bütün canlılar kimi bakteriyaların inkişafına da mənfi təsir göstərir və oksigen əsasən kimyəvi parçalanmalara sərf olunur.
Oxçuçayın çirklənməsi öz növbəsində Araz çayının çirklənməsinə gətirib çıxarır. Maraqlıdır
ki, su balansı Arazdan 20-24 dəfə az olan Oxçuçay Araza qarışandan sonra onun mikroflorasının
60%-ni məhv edir. Bu isə nəinki su mühitinə, onun bioloji resurslarına ciddi zərbə vurur, eləcə də
insanların fəaliyyəti və həyatı üçün zəruri olan su ehtiyaclarının ödənilməsini təhlükə altında qoyur.
Bu ekoloji cinayətdir.
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DETECTION AND MOLECULAR IDENTIFICATION OF Escherichia coli STRAINS
IN WATER RESOURCES IN AZERBAIJAN
1
1

Aytan Aghayeva, 2Lamiya Babayeva, 1Irada Huseynova

Institute of Molecular Biology & Biotechnologies, Azerbaijan National Academy of Sciences
2
Baku State University

Water is one of the rare blessings of nature which has been an integral part of life since the
beginning of time. More than 97% of the world's water is in the oceans and seas, and the remaining
3% is in the form of glaciers at the poles. The usable portion of the atmosphere, running water,
hydrosphere, lakes, and groundwater is only less than 1%. Almost all water resources in the world
are in danger of contamination and extinction due to domestic and industrial waste, tourism global
warming activities, and climate changes. As a result of pollution, water resources are rapidly
decreasing. Contamination of water with pathogenic bacteria could cause various diseases as
diarrhea, gastrointestinal illness, wound infections, meningitis, septicemia, arteriosclerosis,
hemolytic uremic syndrome, various immunological diseases, etc. Approximately 80% of diseases
on the planet are the result of inappropriate water quality. Recent outbreaks of gastrointestinal
diseases focused public attention on the coliforms - indicator bacterial species that show the sanitary
state of food and water. Consumption of water polluted with fecal material is an important exposure
pathway, and while monitoring of total coliforms is the standard technique, some research suggests
that analysis for E. coli specifically may be a better indicator. The presence of E. coli and/or fecal
coliform bacteria in any sample is an indication of direct or indirect fecal contamination. The
presence of fecal coliforms in water indicates contamination of the water with feces, which means
that the water is contaminated with many harmful and dangerous bacteria, viruses protozoa, and
parasites such as Giardia, especially disease-causing bacteria. The main purpose of this work was to
detect the presence of total coliforms and E. coli in some water resources in Azerbaijan. To achieve
this goal, we collected samples from the Caspian Sea and Kura river. Water samples were collected
into autoclaved sterile 1 L glass bottles. During the sample collection, pH and temperature of water
were measured. To determine the presence of coliforms and E. coli, water samples immediately
after collection were brought to the laboratory and transferred into Chromocult Coliform agar
(CCA) plates. Results of carried out experiments show that both collected samples are very
contaminated with coliforms and E.coli (number of colonies – too numerous to count). DNA from
the E. coli strains was extracted using Qiagen DNeasy Plant Mini Kit and the purity and
concentration of isolated DNA were measured using NanoDrop and spectrophotometer; the quality
of isolated DNA was determined by agarose gel electrophoresis. Molecular identification of E. coli
strains isolated from CCA plates was carried out by PCR amplification of the 16S rRNA gene of E.
coli strains using specific primers (forward - 5’- GGAAGAAGCTTGCTTCTTTGCTGAC-3’;
reverse - 5’-AGCCCGGGGATTTCACATCTGACTTA-3’). Separation of PCR products by
electrophoresis in 2% agarose gel revealed a fragment with a length > 500 bp (expected amplicon
size is 544 bp). 16S rDNA gene sequencing confirmed the identity of E. coli strains isolated from
the CCA plates. The E. coli strain isolated from the water resources of Azerbaijan was evaluated at
Max Score 2180 with the Escherichia coli strains available in GenBank; identity was 100%. The
results obtained from the PCR and 16S rDNA sequencing confirmed the identity of isolated E. coli
strains at the molecular level.
Molecular identification of pathogens and opportunistic pathogens contaminating water
resources in liberated from occupation, territories of Azerbaijan will be carried out in the future.
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QARABAĞ ƏRAZİSİNDƏ QİYMƏTLİ METALLARIN HASİLATI İLƏ BAĞLI
EKOLOJİ PROBLEMLƏR
Fəxrəddin Yusubov*, Güləhməd Talıbov
Azərbaycan Texniki Universiteti
Məlumdur ki, Azərbaycanın Qarabağ ərazisində hazırda əlvan və qiymətli metalların mədənləri mövcuddur. Eyni zamanda onlardan müvəqqəti olaraq bəziləri məlum hadisələrlə əlaqədar fəaliyyət göstərmirlər.
Qiymətli metalların çıxarılması üçün müəssisələrin tikintisi və fəaliyyəti ətraf mühitin demək
olar ki, bütün komponentlərinə mənfi təsir göstərir. Yataqlardan mineral xammal çıxarılması və fabriklərdə ilkin emalı zamanı çirkləndiricilər atmosfer havasına atılır. Bunlar əsasən asılı maddələr,
azot oksidləri, karbon kükürd və fabriklərdə texnologiyada istifadə olunan maddələrdir.
Torpaq və bitki örtüyünə təsir torpaqda mexaniki olaraq qazıntı işləri apardıqda, emal prosesi
və filizlərin çıxarılması zamanı baş verir. Torpaq və bitki örtüyünə kimyəvi təsir dağ-mədən avadanlıqları və nəqliyyat vasitələri və digər avadanlıqların istismarı zamanı əmələ gələn işlənmiş qazların təsirindən qaynaqlanır. Qiymətli metalların hasilatı prosesində yaranan əsas problemlərdən biri
də təbii suların çirklənməsidir. Təbii sulara təsir onların istehsalat və təsərrüfat ehtiyacları üçün istifadəsi zamanı torpağa geri qayıtması, habelə su obyektlərinə təmizləndikdən sonra tullantı sularının
axıdılması nəticəsində baş verə bilir.
Yeraltı suların meydana gəlməsinin təbii şərtlərinin pozulması ilə əlaqəli mədən prosesi çökəklik çüxurlarının yaranmasına səbəb olur. Bəzi hallarda qiymətli metalların çıxarılması, çayda orqanizmlərin və axınların köçürülməsini tələb edir ki, bu da su orqanizmlərinin təbii yaşayış yerlərinin deqradasiyasına səbəb olur. Bu yataqların işlənməsi zamanı bir sıra hallarda axıdılması su obyektlərinə ziyan vura bilən artıq su əmələ gəlir. Torpaq sahələrinin zərərli dəmir sulfidləri, xüsusən
piritlərlə çirkləndirilməsi su və heyvanlar aləminə də mənfi təsir göstərir.
İş fəaliyyəti bitki örtüyü və torpağa da birbaşa təsir göstərir ki, bu da mövcud biosenozun pozulmasına səbəb olur. Heyvanlar üzərində işləmə müddətində müxtəlif növ antropogen təsirlər yaranır. Mexanizmlərin və nəqliyyat vasitələrinin istismarı, partlayış işləri nəticəsində yaranan akustik
təsir texnoloji obyektlərdən əhəmiyyətli bir məsafəyə qədər uzanır. Heyvanların səs-küyə reaksiyası
fərqlidir və növlərin fərdi xüsusiyyətlərindən asılıdır.
Ümumiyyətlə, mədən işləri bütün sənaye tullantılarının həcminin 70-80%-ni verir və ətraf
mühitin ümumi çirklənməsinə çox böyük təsir göstərir. Hazırda, demək olar ki, bütün qızıl mədəni
müəssisələri Azərbaycan Respublikasında qüvvədə olan ətraf mühit standartlarına uyğun fəaliyyət
göstərir. Bu zaman nəzərdən keçirilən texnologiyaların, xüsusən sorbsiya proseslərinin istifadəsi ətraf mühitə texnogen təsirləri azaldacaq və müəssisələrin iqtisadi göstəricilərini yaxşılaşdıracaqdır.
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GREEN ENERGY PROSPECTS IN KARABAGH REGION
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It is currently believed that any type of energy produced from renewable energy sources (such
as solar energy, wind energy, geothermal energy, biomass energy, and hydroelectricity), and its
environmentally friendly use, production, or extraction does not cause environmental pollution, as it
occurs in case of the fossil fuel combustion, and thus it can be termed as green energy. Typically,
green energy refers to the six most common types of energy: solar energy, wind energy,
hydropower, geothermal energy, thermal power from direct biomass processing, and biofuel
(ethanol, biodiesel). Despite the seemingly obvious advantages of green energy, certain problems
must also be taken into account when choosing the most promising type from an environmental
point of view. With minimal impact on the environment, geothermal energy can only be used in
areas where there are large geothermal sources on the surface or close enough to the surface. The
need to drill the Earth’s crust elsewhere on the planet to gain access to geothermal energy casts
doubt on the economic viability and lack of negative impact on the environment. The wind energy
converted into electricity by using the currently existing wind turbines has a harmful effect on the
environment due to the generation of low-frequency sound waves (infrasound), which power is
determined by the speed and strength of the airflow, and also disrupts the normal migration of birds.
Hydropower conversion of the energy of water masses mainly accumulated as a result of the rivers
damming at hydroelectric power plants into electrical energy negatively affects the ecology of
aquatic biological resources. In solar energy, the most promising direction can be the use of such
components of solar cells, extraction, processing, use, and subsequent disposal of which after
completion of operation would not harm the environment (as in the case of photovoltaic converters
used at present). The solar cells based on the components of the photosynthetic apparatus of
phototrophs successfully developed both by our team and other scientists almost completely satisfy
these requirements. The production of biomass of different phototrophs using various bioreactors is
another ecologically promising direction. In addition to extremely efficient conversion of solar
radiation energy into organic biomass and efficient bioremediation of contaminated media
(wastewater, soils, etc.), those phototrophs are also capable of controlled accumulation of various
biocomponents necessary for the economy, medicine, veterinary medicine, cosmetology, dietary
nutrition, the production of various feed additives and the biofuels. From an ecological and
economical point of view, identification, development, creation by genetic engineering methods,
and detailed studies of phototrophs capable of efficiently and predominantly accumulating
precursors in cells that are easily converted into biofuels, such as ethanol and biodiesel, also seems
to be a quite promising direction of green energy development. The study is being successfully
carried out by our research team in both of the abovementioned areas of scientific knowledge,
including the use of synthetic nanocomponents, both in the form of artificial intermediates in many
key regions of the plant cell and in the form of nanoparticles based on micro and macro elements
vital for phototrophs instead of common fertilizers which should be taken into account in the
restoration of the Karabagh region.
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BİOİQTİSADİYYAT DAVAMLI İNKİŞAFIN ƏSASI KİMİ
Afət Məmmədova
Bakı Dövlət Universiteti
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 02 fevral 2021-ci il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlər”də dayanıqlı artan rəqabət qabiliyyətli iqtisadiyyat, təmiz ətraf mühit və “yaşıl artım” ölkəsi kimi prioritet istiqamətlər reallaşdırılmalıdır. Ətraf mühitin gələcək nəsillər üçün mühafizəsi, ətraf mühitin keyfiyyətinin idarə edilməsi istiqamətində mütərəqqi metodların istifadəsi əsas şərtlərdəndir. “Yaşıl” iqtisadiyyat, “yaşıl” texnologiyalar, “bioiqtisadiyyat“ anlayışlarının yaranması və işlənilmə sərhədlərinin genişləndirilməsi
həyata keçirilir. “Yaşıl” iqtisadiyyat davamlı inkişafın əsas elementi olub, ekosistem, insanların rifahının yüksəldilməsi, əhalinin sosial ədalətlilik, ətraf mühitə təhlükəli təsirlərin azaldılması ilə sıx
əlaqədardır. “Yaşıl” iqtisadiyyat və “yaşıl” texnologiya bu günə və gələcəyə investisiya edir. Xətti
iqtisadiyyatdan tsiklik iqtisadiyyata keçmə yeni anlayışların yaranmasına səbəb olur. “Bioiqtisadiyyat” yeni termin kimi yaranır, sosial iqtisadi sistem kimi çıxış edir. Bioiqtisadiyyat bərpa olunan
biokütlənin əsas qida məhsuluna və ya digər bioməhsullara, həmçinin bioenerjiyə çevrilməsidir və
demək olar ki, bütün sənaye və iqtisadi sektorları əhatə edir. Bioiqtisadiyyat mövzusu son zamanlar
müxtəlif kontekstlərdə işlənilir. Belə ki, davamlı inkişaf kontekstində, ətraf mühitə antropogen təsirlərin azaldılmasında, ənənəvi iqtisadiyyat modelindən “yaşıl” iqtisadiyyata keçiddə daha çox rast
gəlinir. Bioiqtisadiyyatın əsas elementi biotexnologiyaların istifadəsi hesab edilir. 2010-cu ildə dünyada konkret olaraq heç bir bioiqtisadi strateji hədəf yox idi, hazırda isə 50-dən çox ölkədə bioiqtisadiyyatın formalaşması ilə bağlı dövlət konsepsiyaları mövcuddur. Azərbaycanda Avropa Komissiyasının Horizon 2020 Tədqiqat və İnnovasiya Proqramı çərçivəsində beynəlxalq layihələrdə iştirak edən alimlərimiz Yaşıl Razılaşma Çağırışları üzrə məlumatlandırma vebinarlarına cəlb edilirlər.
Bioiqtisadiyyat “iqtisadiyyat-cəmiyyət-biosfer” davamlı inkişaf sisteminin prinsiplərinə əsaslanaraq köhnə modelin problemlərinin aradan qaldırılmasını həll edir. İqtisadi artım mənəvi-etik aspektli dünyagörüşünə əsaslanan inkişaf prinsipləri ilə müəyyənləşir. Burada inkişafı tənzimləyən
prinsiplər vacibdir. Bioiqtisadiyyatda, fikrimizcə, hər cür təbii-coğrafi şəraitdə həcmi məhdud olan
demoqrafik tələbatdan istifadə etmək olar ki, burada orqanizmin təbii fiziologiyasına, regionda əhalinin sayına və tarixən formalaşmış həyat tərzinə tabe olaraq, insanların varlığı, məmnunluğu və
şəxsi inkişafı təmin edilsin.
Azərbaycanda Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinə uyğun ətraf mühitin qiymətləndirilməsi, mühafizəsi və idarə edilməsi, insanların sağlam təbii mühitdə yaşaması və təbii sərvətlərdən xalqın rifahının yaxşılaşdırılması naminə səmərəli istifadə, əhalinin ekoloji təfəkkürünün yüksəldilməsi məsələləri də bu qəbildən olan prioritet istiqamətlərdəndir. Ətraf mühit problemlərinin həlli istiqamətində
genişmiqyaslı işlərin görülməsi, ekoloji vəziyyətin optimallaşdırılmasına yönəlmiş dövlət siyasəti
ölkənin dayanıqlı inkişaf strategiyasının mühüm tərkib hissəsidir. 2012-2020-ci illəri əhatə edən
dövrü real sosial-iqtisadi-ekoloji vəziyyəti tam dərk etmək, maariflənmək, “dəbli”, “parıltılı” həyat
tərzindən azad olmaq və şüurlu olaraq “yaşıl“ həyatın mahiyyətini hamılıqla anlamaq dövrü hesab
etmək olar. Deyə bilərik ki, 2020-ci ilə kimi olan dövr beynəlxalq səviyyədə bu anlamın təfəkkürlərdə formalaşmasına həsr olunmuşdur. Sonrakı 2030-cu ilə qədər olan dövrdə bu istiqamət sistemli
planlaşdırma sayəsində tam reallaşacaqdır. Azərbaycan yaxın gələcəkdə öz milli təhsili ilə bu prioritet istiqaməti inkişaf etdirəcəkdir.
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İŞĞAL NƏTİCƏSİNDƏ MƏHV OLMUŞ ŞƏHƏR LANDŞAFTI
Şahnaz Amanova
AMEA-nın Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu
Tədqiqat ərazisi erməni işğalı nəticəsində məhv olmuş Ağdam şəhərini əhatə edir. 1741-1752ci illərdə salınmış Ağdam şəhəri 1993-cü il iyul ayının 4-də düşmən tərəfindən bombalanmış, Ağdam şəhərində xidmət edən əsgərlər və şəhərdə yaşayan mülki əhali evakuasiya olunmuşlar. Nəticədə 23 iyul 1993-cü il tarixində işğal olunmuş Ağdam şəhəri 20 noyabr 2020-ci il tarixində ordumuz
tərəfindən işğaldan azad edilmişdir.
İşğal nəticəsində məhv olmuş Ağdam şəhərini "Lonely Planet" jurnalı 2008-ci il buraxılışında
"Qafqaz Xirosima"sı adlandırmışdır. Dağıdılmış şəhəri talan edən işğalçılar evləri, obyektləri, millimədəniyyət, tarixi abidələrimizi söküb məhv etmişlər, bu görünüşünə görə 2010-cu ildə Əl-Cəzirənin onlayn nəşri onu "ruhlar şəhəri" siyahısına daxi etmişdir.
Bakıdan 362 km məsafədə yerləşən şəhərdə 1912-ci ildə əhali 623 nəfər təşkil edirdisə, 1989cu ildə 28.031 nəfərə qədər artmışdır. Bu əhalinin 14.308 nəfərini kişilər, 13.723 nəfərini qadınlar
təşkil edirdi. 2010-cu ildə əhalinin sayı cəmi 360 nəfər olmuşdur ki, bunlar heyvandarlıq və əkinçiliklə məşğul olmuşlar.
Aerokosmik şəkillərin deşifrələnməsinə əsasən müəyyən edilmişdir ki, 2004-2019-cu illərdə
şəhərdə əvvəllər məhv edilərək qalıqları qamış tikintilər də tamamilə yerlə yeksan edilmişdir (şəkil).

a)

b)

c)
Şəkil. Ağdam şəhər məscidi və ətraf ərazilərin a) 2004, b) 2019-cu illərə aid
aerokosmik şəkilləri və c) onların müqayisəsi
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QARABAĞIN BİOMÜXTƏLİFLİYİ: İŞĞALDAN ƏVVƏLKİ VƏ MÖVCUD VƏZİYYƏT
Əfqan Bəylərli1,2, Zaur Qarayev1, Natiq Paşa1
1
2

SOCAR, “Kompleks qazma işləri” tresti,

Azərbaycan Respublikası Texniki Universiteti

1989-cu ildən başlayaraq erməni qəsbkarlarının Azərbaycan Respublikasına olan əsassız torpaq iddiaları səbəbi ilə Qafqaz regionunda başlayan hərbi münaqişə ətraf mühitə ciddi ziyan vurmuşdur. 30 il ərzində Qarabağı öz torpaqları kimi belə qəbul edə bilməyən nankor qonşular Qarabağ və ətraf rayonlarında yalnız talançılıq siyasəti ilə məşğul olmuşdular. Bəs bu iqtisadi və təbiətin
talanı Qarabağ reigonunda hansı ekoloji fəsadları yaratmışdı?
Qeyd olunan 30 il ərzində Qarabağda hər hansı ekoloji qiymətlənidirilmənin aparılmaması regionun məqsədli şəkildə təcrid olunması və daim hərbi məqsədlər üçün istifadə olunması bir çox
heyvan populyasiyalarının qeyd olunan arealı tərk etməsinə və ya tamamilə məhv olmasına səbəb
olmuşdu. Bunun nəticəsi idi ki, son illər ərzində arealını tərk etmiş vəhşi heyvanlar çarəsiz şəkildə
Azərbaycan Respublikasının nəzarətində olan rayonlara axışır və yerli əhaliyə, kənd təsərrüfatı infrastrukturuna külli miqdarda ziyan vururdular.
Regionda mütəmadi olaraq hərbi obyektlərin tikilməsi, ağır müharibə vəziyyəti, çəpərlənmə
işlərinin aparılması, sərhəd bölgəsində səngərlərin qazılması işğal zamanı ermənilər tərəfindən xüsusilə dağlıq zonada nadir, endemik, relikt ağacların, kolların kəsilməsi, otlaqların yandırılması, qədim dövrlərin yadigarı olan nadir ağac növlərindən ibarət qiymətli meşə fondumuzun böyük miqyasda məhv edilməsi ilə nəticələnmişdi. Hərbi məqsədlər üçün səngərlərin qazılması, hərbi avadanlıqların yerləşdirilməsi, yolların çəkilməsi həyati vacib məsələlər olsa da, bu proseslər həmin zonalarda torpağın strukturunu pozurdu. Bu da torpaqda olan yerli ekosistemin pozulması ilə paralel qida zəncirinə daxil olan bitkilərin növ tərkibinin dəyişməsinə səbəb olurdu. Otyeyən heyvanlar tərəfindən yeyilməyən və əsasən zəhərli və zərərli bitkilər faydalı bitkilərə nisbətən külli miqdarda toxum verərək otlaq ərazilərini zəbt edirdilər. Bu isə gələcəkdə Qarabağ regionunda heyvandarlıq təsərrüfatının inkişaf etdirilməsi ilə əlaqədar yay və qış otlaqlarının normadan artıq və intensiv istifadə olunması ilə nəticələnə bilər.
Hərbi obyektlər və işğal dövründə aparılan hərbi təlimlər regionun müəyyən hissələrində bitki
örtüyünün tamamilə yanaraq məhv olmasına səbəb olmuşdur. Silahların partlaması zamanı ətrafa
dağılan kimyəvi maddələr və II Qarabağ müharibəsi zamanı ermənilər tərəfindən istifadəsi təsdiqini
tapan ağ fosfor tərkibli bombaların tətbiqi regionda bitki örtüyünün yanmasına və eyni zamanda həmin torpaq sahələrinin uzun illər ərzində yararsızlaşmasına səbəb olmuşdu.
Talançılıq siyasətinin nəticəsi olaraq Qarabağ və ətraf regionlarda faydalı qazıntı yataqlarının
kortəbii şəkildə istfadəsi və hasil olunan xammalın emalı prosesi zamanı yaranan kimyəvi tullantıların çaylara axıdılması su ekosisteminin böyük ölçüdə korlanmasına səbəb olmuşdu. Çaylara axıdılan kimyəvi emal tullantılarının tərkibində olan birləşmələrin tam siyahısı məlum olmadığından onların parçalanma periodu və canlı orqanizmlərə birbaşa və ya dolayı təsiri haqqında yekdil fikir bildirmək mümkün deyil.
Qarabağ regionunun inkişafı və gələcək perspektivlərinin araşdırılması prosesi istiqamətində
məqsədli və operativ tədbirlərin icrası, ekosistemin bərpası beynəlxalq təşkilatların iştirakı ilə həyata keçirilməlidir.
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QARABAĞDA ERMƏNİ EKOLOJİ VANDALİZMINİN NƏTİCƏLƏRİ
Afət Xəlilova
Azərbaycan Memarlıq və İnsaat Universiteti
30 il ərzində Azərbaycanın işğal altında olan rayon, şəhər və kəndlərinin ərazisində Ermənistanın vəhşicəsinə həyata keçirdiyi ekoloji qenosid aksiyaları – ekzogen ekoloji vandalizmin ən səciyyəvi nümunəsi olub, beynəlxalq, planetar və bəşəri miqyaslı vandalizmdir. İşgal zamanı 460
növdən çox endemik yabanı ağac və kol bitkiləri, Azərbaycan Dövlətinin “Qırmızı kitab”ına daxil
edilmiş heyvan və bitki növləri, 42997 hektar xüsusi mühafizə olunan təbiət əraziləri, 247352 hektar meşə sahəsi, o cümlədən 13197,5 hektar qiyməli meşə sahələri, 152 ədəd təbiət abidəsi və 5
ədəd geoloji obyekt, 7 relikt göl, şirin su ehtiyatları, su anbarları, 155 müxtəlif növ faydalı qazıntı
yataqları, o cümlədən 11 şirin yeraltı su və 10 mineral su yataqları, qəsdən yandırılan meşəliklər, təbii kolluqlar, otlaq və biçənək sahələri ekoloji vandalizmin təsirinə məruz qalmışdır. Ermənilər tərəfindən qəsdən törədilmiş yanğınlar, hərbi əməliyyatlar, minalanmış sahələr, qagağan olunmuş silahlardan istifadə torpaqlarda çirklənmə, pozulma, hərbi eroziyalara, torpağın üst münbit qatının sıradan çıxmasına səbəb olmuşdur.
Hazırda Azərbaycanın 44 günlük müharibədəki şanlı qələbəsi nəticəsində işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə Dövlətimiz tərəfindən Ermənistanın törətdiyi ekoloji vandalizm və terrorun nəticələrini, ətraf mühitə dəyən zərəri və onun miqyasını müəyyənləşdirmək və qiymətləndirmək istiqamətində çox böyük işlər aparılır.
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QARABAĞIN ENERJİ TƏCHİZATINDA TULLANTISIZ
TEXNOLOGİYANIN TƏTBİQİ MƏSƏLƏLƏRİ
Afət Cəfərova
Azərbaycan Texniki Universiteti
Qarabağ regionunda ağıllı şəhər və kəndlərin yerləşdirilməsi məsələləri artıq öz həllini tapma
astanasındadır. Bu kontekstdə infrastrukturun qurulmasında bioenerji alma texnologiyalarının tətbiqi ağıllı şəhər-kənd layihələrinin tərkib hissəsi ola bilər. Odur ki, bu istiqamətdə tədqiqatların aparılmasına və tövsiyələrin hazırlanmasına ehtiyac vardır. Bu istiqamətdə aparılan işlərdən ən vacibi
həmin torpaqlarda ağıllı şəhər-kənd infrastrukturunun təşkil olunmasıdır. Müasir dövrdə qeyd olunan problemlərin həllində tullantısız və az tullantılı texnologiyaların istifadəsi aktual məsələ hesab
olunur. Bu məqsədlə biokütlə enerjisi istehsalını təklif etmək olar. Qarabağda kənd təsərrüfatının,
maldarlığın və heyvandarlığın, ümumiyyətlə digər sənaye sahələrinin təşkili biokütlədən enerji istehsalı üçün geniş imkanlar yarada bilər. Orada aparılan quruculuq işləri zamanı yeni yaradılan
kənd təsərrüfatı və sənaye müəssisələrində əmələ gələn tullantıları biokonvensiya üsulu ilə elektrik
və istilik enerjisinə çevirmək olar. Bioqazın bu metodla alınması çox sadə, iqtisadi cəhətdən ucuz və
ekoloji təmiz başa gələn prosesdir. Bioqaz istehsalında isə əsas üstünlük ətraf mühitin tullantılardan
azad edilməsi və onun çirklənməsinin qarşısının alınmasıdır. Belə ki, proses zamanı tullantıların
miqdarı minimuma enir, həm onların zərərsizləşdirilməsi təmin edilir, həm də erməni terrorçuları
tərəfindən talan edilib ekoloji terrora məruz qalan Qarabağ meşələrinin kəsilməsinin qarşısı alınaraq
onların qorunması təmin olunur. Qarabağ regionu bioyanacağın istehsalı üçün çox əlverişli, imkanları böyük və kifayət qədər resurslu bölgədir. Bu məqsədlə kənd təsərrüfatından, quşçuluq və heyvandarlıq təsərrüfatındakı peyindən, ağac yarpaqlarından biotermiki üsulla bioqaz almaq olar, eyni
zamanda onlardan qiymətli gübrə istehsal edərək kənd təsərrüfatında geniş istifadə etmək olar.
Qeyd edə bilərik ki, Azərbaycanın qədim və füsunkar guşələrindən biri olan doğma Qarabağımızda insanların həyat fəaliyyətini təmin etmək üçün təklif etdiyimiz anaerob qıcqırtma üsulu ilə
bioqazın alınma prosesi tullantısız istehsalatla yanaşı, həm də ekoloji cəhətdən təmiz prosesdir. İnsanların rifahını yaxşılaşdırmaq və həyat fəaliyyətlərini yüksəltmək üçün enerjinin asan və əlverişli
yollarla əldə edilməsi ən vacib şərtlərdən biri hesab edilir.
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“Qarabağın biomüxtəlifliyi, torpaq və su ehtiyatları: keçmişi, bugünü və gələcəyi” mövzusunda onlayn konfrans

Mirzəzadə
Muradov
Musayev
Musayeva
Mustafabəyli
Mustafayev
Nağıyev
Nəbiyev
Nəsrullayeva
Nəzərova
Novruzov
Nuriyeva
Paşa
Rasouli
Rəhimova
Rəsulova
Rüstəmov
Rüstəmova
Sadıqov
Seyfullayev
Səlimov
Səmədov
Sultanova
Süleymanov
Süleymanzadə
Szabo
Şahverdiyeva
Şərifova
Şıxəliyeva
Talıbov
Tartaraşvili
Yolçiyev
Yunusoğlu
Yusubov
Zeynalov
Абдыева
Алиева
Ахмедова
Багирова
Велиева
Гаджиева
Гюнешова
Мехтиева
Мурсал
Султанова
Халилов
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Konfransın təşkilində və konfrans materiallarının hazırlanmasında fəal iştiraklarına görə
Sayat Mustafayevaya, Aytən Ağayevaya, Tünzalə Zeyvəliyevaya, Məhsəti Qurbanovaya və
digər əməyi olanlara Təşkilat Komitəsinin adından dərin minnətdarlığımızı bildiririk.
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